Wytyczne dla osób korzystających z lodowiska
w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Żabka
w czasie trwania epidemii COVID-19

1. Maksymalna liczba użytkowników przebywających jednocześnie podczastrwania
ślizgawki na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Żabka wynosi 100 osób.
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. Podczas poruszania się po terenie ORS Żabka oraz korzystania z lodowiska
obowiązkowo należy zakrywać usta i nos.
4. Na teren ORS Żabka mogą wejść tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej, podwyższonej temperatury ciała, które nie przebywają
na kwarantannie lub izolacjioraz nie zamieszkują z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
5. Osoby podchodzące do okienka kasowego powinny ustawić się w kolejce
z zachowaniem minimum 2metrów dystansu społecznego.
6. Zaleca się płatność kartą płatniczą.
7. Przy wejściudo szatni i wypożyczalniobowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
8. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego zaleca sięubieranie sprzętu
sportowego tj. łyżew i kasków poza pomieszczeniem szatni – na zewnątrz
w specjalnie wyznaczonych miejscach, a przebywanie w pomieszczeniu szatni
i wypożyczalni ograniczyć do niezbędnego minimum.
9. W szatni obowiązuje ruch jednokierunkowy. Wejście do szatni i wypożyczalni
odbywa się drzwiami zlokalizowanymi po prawej stronie, bliżej okienka
wypożyczalni, wyjście drzwiami zlokalizowanymi po lewej stronie, dalej od okienka
wypożyczalni.
10. Podczas całego pobytu na terenie ośrodka należy OBOWIĄZKOWO zachować
dystans społeczny i

minimalną odległość od osób postronnych zgodniez

obowiązującymi regulacjami prawa.
11. Należy unikać miejsc, w których zebrało się więcej osób.

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. Osoby,które w sposób rażący naruszają powyższe zasady bezpieczeństwa,
podlegają upomnieniu przez obsługę obiektu, a w ostateczności mogą zostać
poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
14. Sprzęt sportowy tj. łyżwy oraz kaski będą dezynfekowane po każdym użyciu.
15. Pingwiny do nauki jazdy na łyżwach będą dezynfekowane podczas każdej przerwy
pomiędzy ślizgawkami.
16. Szatnie, szafki, kluczyki, i toalety będą utrzymywanew czystości i dezynfekowane na
bieżąco przez obsługę obiektu.
17. Po zamknięciu ośrodka szatnia, toalety oraz wypożyczalnia sprzętu 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 ZOSTAŃ W DOMU.

