Aneks do REGULAMINU
KORZYSTANIA ZE STREFY SPA
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „POŁONINY”
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z zagrożeniem COVID-19 w Strefie SPA Ośrodka „Połoniny”
§ 1.
Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., na czas jej trwania lub do odwołania przez Usługodawcę,
celem zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi) oraz Gości Strefy SPA
Ośrodka Wypoczynkowego „Połoniny” w Bukowcu (dalej również jako „Ośrodek”), do REGULAMINU
KORZYSTANIA ZE STREFY SPA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „POŁONINY” dodaje się kolejne
punkty wskazane w § 2. niniejszego aneksu.
§ 2.
28. Maksymalna liczba użytkowników Strefy SPA wynosi 6 osób, liczba ta będzie kontrolowana
przez wyznaczony personel. Informacja o maksymalnej liczbie użytkowników wywieszona
zostanie przy wejściu do obiektu.
29. Podczas korzystania ze Strefy SPA jest niezbędne jest zachowanie 2-metrowej odległości
pomiędzy osobami.
30. Przy wejściu do Strefy Spa, a także przy wyjściu z toalety zapewniamy płyn do dezynfekcji.
31. Każdy korzystający ze Strefy SPA powinien przestrzegać zasad higieny - obowiązkowa
i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do jacuzzi, czy
sauny.
32. Prosimy o korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do
sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
33. Korzystanie z jacuzzi oraz sauny suchej ograniczone jest do osób spokrewnionych lub
przebywających w tym samym pokoju. Osoby obce nie powinny w tym samym czasie
korzystać z tych udogodnień.
34. Ze względów bezpieczeństwa sauna parowa pozostaje nieczynna do odwołania.
35. W siłowni sprzęt do treningu został odsunięty od siebie w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa.
36. Na terenie siłowni znajduje się dostępny dla korzystających płyn do dezynfekcji oraz środek
do dodatkowej dezynfekcji przyrządów.
37. Na terenie siłowni może przebywać maksymalnie 6 osób.
38. Zalecamy noszenie maseczek ochronnych w częściach ogólnodostępnych.

39. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu korzystania ze strefy SPA i przebrania się.
40. Do

dezynfekcji

używamy

specjalistycznych

i

certyfikowanych

środków

chemicznych

zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego. W przypadku jacuzzi,
prowadzimy dezynfekcję związkami chloru.

