Zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego
na Wielofunkcyjnym Kompleksie Rekreacyjnym
w Żarach przy ul. Źródlanej
W celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników korzystających
z obiektu wprowadza się ograniczenia ilości osób przebywających na obiekcie i obowiązkową dezynfekcję
przed wejściem na obiekt.
Osoby korzystające z obiektu powinny same zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo. Dodatkowo
ratownicy będą przypominać o zasadach bezpiecznego korzystania z obiektu.
Wytyczne zostały podzielone na pięć części:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie


w strefie wejścia/kasy stosuje się:
1.
2.
3.
4.



bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
w kolejce do kasy obowiązuje 2-m dystans, zaznaczone na podłodze przed kasą,
dezynfekcja pasków i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim
dróg oddechowych.

w strefie sanitariatów, łazienek i szatni stosuje się:
1. w szatniach wprowadza się ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób
korzystających z szatni,
2. dezynfekcja szafek po każdym użytkowniku.
3. dezynfekcję powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki,
włączniki światła, kurki baterii, powierzchnie sanitarne.



w strefie basenów stosuje się:
1. ograniczoną liczbę osób korzystających, z zachowaniem bezpiecznego dystansu,
2. ze zjeżdżalni można korzystać pod warunkiem zachowania bezpiecznego odstępu,
3. na pomoście wskazane niezatrzymywanie się, pomost powinien służyć do przemieszczania się,



w strefie plaż, skwerów, placów zabaw, boisk należy:
1. zachować bezpieczny dystans od innych użytkowników (nie dotyczy osób wspólnie
zamieszkujących)
2. korzystać z ławek, leżaków wyłącznie okrywając je kocami, ręcznikami itp.
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3. myć ręce wodą z mydłem po korzystaniu w placów zabaw, boisk itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników
1. Na Kompleksie może przebywać w jednym czasie maksymalnie 1.500 osób w tym:
 na terenie rekreacyjnym – 1 360 osób
 basen sportowo-rekreacyjny ze zjeżdżalniami – 123 osoby
 brodziki do zabaw dziecięcych – 17 osób
2. Na Wielofunkcyjnym Kompleksie Rekreacyjnym w Żarach przy ul. Źródlanej obowiązuje:
 zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce
oraz na terenie obiektu tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymywanie
minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie,
 obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu głównym na obiekt, przy wejściu do łazienek, szatni
i toalet,
 przestrzeganie zasad higieny użytkowników na obiekcie, przejście do stref basenowych przez
brodziki do płukania stóp,
 równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w basenach,
 obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni,
toalet, łazienek, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka
razy w ciągu dnia),
 nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych
środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia oparów w powietrzu
i przekroczenia granicy wybuchowości,
 korzystanie z placów zabaw, boisk, ławek, leżaków i innej infrastruktury na terenie obiektu
z zachowaniem ograniczonego zaufania po korzystaniu przez innych użytkowników,
 na plażach, skwerach należy zachować bezpieczny dystans od innych plażowiczów.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika
zakażenia koronawirusem
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać
poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem
konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo
112.
2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym
poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie
w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
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Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem
pracownika
1. Pracownicy obiektu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub
w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu
kawiarni, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.
4. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty,
itp.).
6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
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