Załącznik 1. do Procedur postępowania w związku z zagrożeniem Covid-19 opracowanych na
podstawie Wytycznych dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
wg. Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, z dn. 01.06.2020

Biała Podlaska 30.06.2020r.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z ZESPOŁU BASENÓW OTWARTYCH
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
W SEZONIE 2020
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

I. Definicje:
Zarządca ZBO – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ZBO - Zespół Basenów Otwartych
Opiekun/Trener/Instruktor/ – opiekun grupy, trener lub instruktor sportu prowadzący zajęcia.
Ratownik – należy przez to rozumieć osobę określoną w art.2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj. osobę posiadającą wiedzę
i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne
w ratownictwie wodnym i wymagania określone w art.13 ust.1 Ustawy z dnia 8 września 2016 roku
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pracą Zespołu Ratowników kieruje Koordynator.
Pracownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w imieniu Zarządcy ZBO czynności
związane z udostepnieniem obiektu sportowego,
Korzystający – należy przez to rozumieć każdą osobę przebywającą na terenie ZBO, która wykupiła
bilet lub karnet.

II. Zasady utrzymania ilości osób:
Na terenie ZBO łącznie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 150 (stu pięćdziesięciu)
osób korzystających tj. :
a) 24 - osoby na basenie sportowym (po 4 na tor)
b) 1 osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących - „mała niecka rehabilitacyjna”,
dzieci wyłącznie pod nadzorem opiekuna dorosłego ( gł. 150 cm)
c) 122 - osoby teren rekreacyjny
d) zjeżdżalnia - wg. oceny Ratowników

Ratownicy i Pracownicy zobowiązani są do kontroli ilości Korzystających z ZBO.

III. Zasady udostępnienia ZBO
1. Podstawową jednostką czasową udostępniania ZBO jest 1 wejście.
Zakupiony bilet jednorazowy uprawnia do jednego wejścia w ciągu dnia.
2. W budynku ZBO obowiązuje:
a) nakaz zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk,
b) osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji nie mogą zostać wpuszczone na teren ZBO,
b) nakaz przestrzegania zasad higieny użytkowników ZBO tj. obowiązkowe umycie całego ciała
pod natryskiem przed wejściem do strefy basenowej. Do strefy prysznicowej należy wchodzić
pojedynczo lub w kilka osób, o ile wspólnie ze sobą zamieszkują. Wejście na teren otwarty do
części basenowej tylko przez brodzik do płukania stóp, przestrzeganie ścisłego rozdziału
strefy obutej i bosej,
c) ze względów bezpieczeństwa nie udostępnia się szafek odzieżowych - rzeczy osobiste należy
zabrać ze sobą do strefy otwartej ZBO,
d) korzystający wchodzą do części sanitarnej pojedynczo lub w grupie osób wspólnie
zamieszkujących,
e) wyznacza się zmienioną komunikację w obiekcie szatniowym:
- wejście do strefy rekreacyjnej obywa się przez węzeł sanitarny damski,
- wyjście ze strefy rekreacyjnej odbywa się przez węzeł sanitarny męski.

IV. Zasady udostępniania strefy basenowej i strefy rekreacyjnej
1. Korzystający są zobowiązani do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego – 2m.
2. Ratownicy i Pracownicy ZBO prowadzą po każdorazowym wejściu i wyjściu korzystającego
dezynfekcję leżaków, poręczy, klamek, szatni i węzła sanitarnego obiektu szatniowego udostępnianego
Uczestnikom.
3. Zarządca ZBO udostępnia w oznaczonych miejscach do dyspozycji Uczestników środki do
dezynfekcji rąk, a także odpowiednio oznaczone kosze (pojemniki) na zużyte środki ochrony osobistej
oraz opakowania po art. spożywczych.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO

1. Infolinia:
NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta), tel. 800 190 590,
Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, tel. 83 344 41 60- 62

1. Osoba z objawami chorobowymi powinna zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego
celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienia 999
albo 112.
2. W przypadku zidentyfikowania na terenie ZBO osoby, z objawami sugerującymi zakażenie
koronawirusem - należy zgłosić taką okoliczność najbliższemu Pracownikowi. Pracownik
niezwłocznie zgłasza zdarzenie do Koordynatora ds. COVID-19 tel. 606 886 814, lub
Koordynatora SUO tel. 505 962 270, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się
i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Szczegółowe zasady postępowania opisane są w Procedurach postępowania związku z zagrożeniem
Covid-19 opracowanych na podstawie Wytycznych dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce wg. Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, z dn. 01.06.2020.

Pozostałe, nie ujęte w niniejszym tymczasowym Regulaminie korzystania z Zespołu Basenów
Otwartych w czasie epidemii koronawirusa, zasady korzystania z pływalni regulują zapisy regulaminów
obowiązujących w ZBO : Regulamin pływalni, Regulamin zjeżdżalni.

Procedury postępowania dla ZBO Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej w związku z zagrożeniem Covid-19 opracowane na podstawie Wytycznych dla funkcjonowania
basenów i saun w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wg. Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, z dn.
01.06.2020 dostępne są w kasie ZBO, oraz na stronie: http://www.plywalnia.pswbp.pl,
https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny.

