Regulamin zachowania się uczestników zajęć nauki pływania
w Parku Wodnym Redzikowo:
Celem wdrażanych procedur jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników basenów,
saun i innych obiektów tego typu.
2. Minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektów oraz innych
osób z zewnątrz.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w
ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu
epidemicznego.
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Wejście na teren obiektu dozwolone jest wyłącznie dla zdrowych uczniów
korzystających z Pływalni najszybciej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Wszystkie osoby przebywające na terenie Parku mają obowiązek noszenia
osłon ust i nosa.
Należy zdezynfekować dłonie przed drzwiami głównymi oraz przed wejściem do
szatni
Uczeń przyjeżdżając na pływalnie powinien mieć przy sobie maseczkę lub
osłonę do zakrycia ust i nosa, klapki, ręcznik, strój pływacki, czepek
(opcjonalnie swoje okularki pływackie). Inny sprzęt powinien pozostać w
szkole.
Grupa szkolna wchodząca do obiektu jest pod opieką nauczyciela lub opiekuna
grupy. Przed wejściem na strefę przebieralni opiekun powinien posiadać strój
sportowy i klapki oraz znać stan liczebny grupy i sprawować kontrolę nad
sprawnością wejścia i wyjścia uczniów do/z szatni.
Przed wejściem do strefy szatni uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia
wyjściowego na klapki.
Przy okienku kasowym może przebywać tylko nauczyciel/opiekun i po
odebraniu kluczyków do szafek to on rozdaje kluczyki swoim podopiecznym
oraz przekazuje po zakończeniu zajęć do okienka kasy.
Rodzice uczniów klas młodszych i przedszkolaków mogą wejść na teren
przebieralni tylko w klapkach i osłonie na usta i nos ale po przebraniu dziecka
zobowiązani są do opuszczenia szatni.
Prysznic i umycie całego ciała jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów przed
wejściem na halę basenową oraz po zakończeniu zajęć.
W trakcie trwania zajęć przy grupie klas młodszych powinien na niecce
basenowej pozostać jeden opiekun w stroju sportowym.
Po zakończeniu zajęć ucznia obowiązuję dokładne umycie całego ciała pod
prysznicem, niezwłoczne przebranie się i założenie osłony/ maski przed
opuszczeniem szatni.
Wszystkie grupy powinny dostosować się do regulaminu pływalni oraz do
poleceń personelu.
Uczniowie zwolnieni z zajęć basenowych lub nie ćwiczący powinni pozostać w
szkole. Na trybunach mogą przebywać tylko opiekunowie grup w oczekiwaniu
na zakończenie zajęć.

Pozostałe wytyczne postępowania dla pływalni do zapoznania się na stronie :
https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

