
Wytyczne dla osób korzystających z Ośrodka 
Rekreacyjno-Sportowego Żabka w czasie trwania 

epidemii COVID-19 

 

1. Maksymalna liczba użytkowników przebywających jednocześnie na terenie 

Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Żabka wynosi 1000 osób i spełnia wymóg 

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego mówiący o zapewnieniu na 1 osobę  

4 m2 powierzchni, nie przekracza również 50% maksymalnego obłożenia 

ośrodka. 

2. Wejście na teren ORS Żabka odbywa się na podstawie paragonu. Nie ma konieczności 

odbijania kodu kreskowego przy wejściu. Kołowroty są otwarte, a liczenie osób 

wchodzących i wychodzących należy do obsługi. 

3. Osoby, które mają podwyższoną ciepłotę ciała oraz objawy infekcji sugerujące 

chorobę zakaźną, przebywające na kwarantannie lub zamieszkujące z osobą 

przebywającą na kwarantannie, a także takie, które miały kontakt z osobą podejrzaną 

o zakażenie, nie mogą przebywać na terenie ORS Żabka. 

4. Osoby podchodzące do okienka kasowego powinny ustawić się w kolejce według 

wyznaczonych stref z zachowaniem minimum 2-metrów dystansu społecznego. 

5. Podchodząc do okienka kasowego zaleca się zasłonięcie ust i nosa. 

6. Zaleca się płatność kartą płatniczą. 

7. Przy wejściu na teren ośrodka, po przejściu przez kołowroty,OBOWIĄZKOWO 

należy zdezynfekować ręce. 

8. Zaleca się aby osoby poruszające się po terenie ORS Żabka – w szczególności 

w pomieszczeniach zamkniętych – szatnia, toaleta – miały zasłonięte usta i nos.Nie 

ma obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas korzystania z boisk plażowych, kortów 

tenisowych, boiska wielofunkcyjnego oraz niecek basenowych. 

9. Podczas całego pobytu na terenie ośrodka należy OBOWIĄZKOWO zachować 

dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami prawa,zarówno na terenach otwartych (podczas 

plażowania), obiektach sportowych w tym w nieckach basenowych, jaki 

i szatniach, toaletach, prysznicach oraz w punktachgastronomicznych. 

10. Należy unikać miejsc, w których zebrało się więcej osób.  



11. Podczas pobytu na terenie ośrodka należy korzystać z własnego sprzętu 

sportowego,leżaków, kocy, materacy, piłek itp.Wypożyczalnia sprzętu jest 

NIECZYNNA. 

12. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem lub 

ichdezynfekcję. Należy myć ręce lub je dezynfekować po skorzystaniu z toalety, a 

także po kontakcie z wszelkimi powierzchniamii urządzeniami publicznego użytku. 

13. Należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do koszy. 

14. Osoby,które w sposób rażący naruszają powyższe zasady bezpieczeństwa, 

podlegają upomnieniu przez obsługę obiektu lub ratowników, a w ostateczności 

mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 

15. Poręcze basenu oraz poręcze przy wejściu na zjeżdżalnię będą dezynfekowane przez 

obsługę obiektu co godzinę. 

16. Szatnie, szafki, kluczyki, przebieralnie, prysznice i toalety będą utrzymywane 

w czystości i dezynfekowane na bieżąco przez obsługę obiektu. 

17. Po zamknięciu ośrodka szatnie, toalety oraz prysznice będą ozonowane. 

18. Ilość szafek w szatniach jest ograniczona. Dostępnajest co 3 szafka w jednym rzędzie. 

 

WASZE ZDROWIE JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE. JEŻELI NIE JESTEŚ 

PEWIEN STANU SWOJEGO ZDROWIA, TO DLA DOBRA WŁASNEGO ORAZ 

INNYCH, ZACHOWAJ ROZSĄDEK I POZOSTAŃ W DOMU. 

 

PROSIMY WSZYSTKICH O WYROZUMIAŁOŚĆ – DLA KAŻDEGO Z NAS TO 

NIETYPOWA SYTUACJA. PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH 

ZALECEŃ, DZIĘKI TEMU BĘDZIEMY MOGLI ODPOCZYWAĆ W BEZPIECZNY 

SPOSÓB. 


