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                                                                                             Załącznik Nr 1  
                                                                                                                           Do Uchwały nr 9/2021 z dnia 30.11.2021 r. 

                                                                                                                         Zarządu Kaszubskiego Centrum 

                                                                                                                               Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o. 

                                                                                           w Kościerzynie 

 

Wytyczne, zalecenia oraz rekomendacje 

dla pracowników oraz użytkowników Kompleksu na czas epidemii SARS-CoV -2 w Polsce 

 

Postanowienia ogólne 

1. Maksymalna liczba osób korzystających jednoczasowo z Kompleksu nie może przekroczyć  117 

osób. 

2. Do limitu osób korzystających z Kompleksu nie będą liczone  osoby zaszczepione przeciwko 

COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. z późniejszymi 

zmianami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii § 9 pkt.19b  za dobrowolnym okazaniem obsłudze recepcji 

certyfikatu  COVID. 

3. Do limitu osób przebywających w Kompleksie nie wlicza się osób korzystających z Rocky Fight 

Club oraz strefy odnowy biologicznej. 

Pływalnia 

1. Z Pływalni może korzystać jednorazowo 96 osób. 

2. Osoby korzystające z obiektu powinny zachować co najmniej 1,5  m odległości od innych   

użytkowników Kompleksu. 

3. Przy wejściu na teren obiektu klienci zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz zapoznanie się  

z informacją dot. zasad korzystania z Kompleksu. 

4. Osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny – podziału 

strefy obutej i bosej, obowiązkowa jest staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem 

przed wejściem do hali basenowej.  

5. Przejście do hali basenowej następuje przez brodzik do płukania stóp. 

Strefa saun i solariów 

1. W strefie saun maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo nie może przekroczyć  

8 osób.  

2. W pomieszczeniach solarium mogą jednorazowo przebywać 2 osoby. 

 

Siłownia i fitness cardio 

1. Maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo ze strefy siłowni i fitness cardio nie może 

przekraczać 11 osób, w tym: 

- siłownia 7 osób, 

- sala ćwiczeń – 1 osoba, 

- fitness cardio – 3 osoby. 

2. Utrzymanie odległości przynajmniej 1,5  m pomiędzy użytkownikami i instruktorami, 

3. Dopuszczenie używania co drugiego urządzenia w tym samym momencie – nadzór sprawują 

instruktorzy. 

4. Ustala się przerwę techniczną w godz. 14.15 do 14.30 na potrzeby dezynfekcji powierzchni  

i wentylacji pomieszczeń. 

5. Użytkownicy są zobowiązani do  dezynfekcji każdego urządzenia po zakończonym treningu. 

Zaleca się stosowanie przez użytkowników małych ręczników do zabezpieczenia  siedzisk 

przyrządów w nie wyposażonych.  

 



 
 

 
 

6. Dezynfekcji powierzchni należy poddać siedziska oraz uchwyty ręczne i nożne używanych 

przyrządów. 

7. Zapewnia się dla użytkowników płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni dostępny w miejscach  

w miejscach oznaczonych. 

8. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tej strefie, mogą 

zostać upomniane  przez personel Kompleksu i w ostateczności mogą zostać poproszone  

o opuszczenie tej strefy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 



 
 

 
 

 

 


