
1. Liczba osób jednocześnie przebywających na terenie Strefy Basenowej Atrium nie może przekroczyć 68 osób.

2. Każda osoba wchodząca na teren obiektu objęta jest obowiązkową dezynfekcją rąk.

3. Osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim infekcji dróg oddechowych, mają zakaz korzystania 
ze strefy basenowej. Personel Recepcji upoważniony jest do dokonania pomiaru temperatury Gościa za pomocą 
termometru bezdotykowego. W przypadku odmowy dokonania pomiaru, stwierdzenia objawów infekcji lub po-
wyższonej temperatury (powyżej 370C) pracownik ma prawo odmówić tej osobie wstępu na basen.

4. Wprowadzono obowiązek zachowania minimalnej odległości wynoszącej 2 m od innych osób - przy Recepcji oraz 
w przebieralni, toaletach, natryskach, jacuzzi a także podczas pływania w basenie.

5. Bezpośrednio przy Recepcji basenowej oraz przed szatnią może znajdować się jedna osoba.

6. Wszystkich użytkowników obowiązuje staranne umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do strefy 
basenowej. Obowiązkowo należy przestrzegać ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej. Przechodząc do hali base-
nowej należy skorzystać z brodzika do płukania stóp.

7. W przypadku korzystania z jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się korzy-
stanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.

8. Wprowadzono ograniczenia działalności saun. Liczba osób jednocześnie przebywających w saunie nie może prze-
kroczyć 2 osób. Każdy Gość korzystający z sauny ma obowiązek korzystania z saun boso, bez okrycia wierzchnie-
go za wyjątkiem ręcznika. Drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury. 

9. Wszystkie osoby korzystające ze Strefy Basenowej Atrium objęte są obowiązkiem noszenia osłon ust i nosa 
przez cały czas przebywania na terenie obiektu, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłona ust i nosa 
powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod 
natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa 
w pomieszczeniu przebieralni.

10. Każdy korzystający ze Strefy Basenowej proszony jest o ograniczenie pobytu na terenie strefy do czasu kąpieli 
w basenie i przebrania się.

11. Ze względu na obowiązek regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni/przebieralni 
oraz basenu, dopuszcza się 15 minutowe przerwy w dostępności basenu kilka razy w ciągu dnia.

12. Poza powyższymi zapisami każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Kompleksu Wodnego 
Atrium.
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