
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 173/2021
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

z dnia 9 września 2021 roku

Zasady obowiązujące na terenie Krytej Pływalni UPWr, ul. Chełmońskiego 43a

1. Na terenie Krytej Pływalni UPWr obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (noszenie maseczek),

z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu

z obiektu oraz zachowania dystansu określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej

1,5 m między osobami, jak również zakaz korzystania z pływalni przez osoby chore, z objawami

jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych, objętych kwarantanną lub

przebywających z osobą odbywającą kwarantannę.

2. Informacja o wymogach określonych w pkt 1 jest dostępna przy wejściu na teren Krytej Pływalni

UPWr, jak również w formie odpowiednich znaków informacyjnych tj.: w holu, strefie suszarek,

toaletach.

3. Wprowadza się obowiązek regularnego (kilka razy w ciągu dnia) dezynfekowania powierzchni

wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy

(z wyłączeniem podłogi) oraz elementów obiektu wspólnych dla użytkowników takich jak klamki,

uchwyty, ławki, szafki ubraniowe i depozytowe, włączniki światła, kurki baterii, poręcze,

powierzchnie sanitarne.

4. Zalecane jest regularne wietrzenie obiektu (przy sprzyjających warunkach pogodowych

pozostawienie otwartych drzwi wejściowych oraz uchylonych okien). Jeżeli ze względów

bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/uchwyty i powierzchnie, które mogą być

dotykane powinny być regularnie dezynfekowane.

5. Na widowni dostępnej dla publiczności wprowadza się limit miejsc poprzez wydzielenie

co drugiego miejsca siedzącego jako dostępnego do użytkowania. Miejsca siedzące (krzesła),

których nie można zajmować, są odpowiednio oznakowane.

6. Wprowadza się limit liczby użytkowników korzystających z niecek basenowych, do maksymalnie

75 proc. obłożenia obiektu, przy czym do wskazanego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych

przeciw COVID-19. Informacja o limicie osób znajduje się przy wejściu do obiektu.

7. W niecce pływalni obowiązuje wymóg równomiernego rozmieszczenia osób kąpiących się lub

pływających w niecce basenowej, zgodnie z podziałem powierzchni niecki pływalni za pomocą

lin.

8. Wprowadza się obowiązek każdorazowej dezynfekcji bransoletek i kluczy do szafek po zdaniu

przez użytkownika.



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 173/2021
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

z dnia 9 września 2021 roku

Zasady obowiązujące na terenie Hali Wielofunkcyjnej ul. Chełmońskiego 43

1. Na terenie Hali Wielofunkcyjnej UPWr obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (noszenie

maseczek), z wyłączeniem udziału w zajęciach sportowych. Obowiązuje dezynfekcja rąk przy

wejściu i wyjściu z obiektu oraz zachowania dystansu określonego przepisami prawa,

wynoszącego przynajmniej 1,5 m między osobami, jak również zakaz korzystania z pływalni

przez osoby chore, z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg

oddechowych, objętych kwarantanną lub przebywających z osobą odbywającą kwarantannę.

2. Informacja o wymogach określonych w pkt 1 jest dostępna przy wejściu na teren Hali

Wielofunkcyjnej UPWr, jak również w formie odpowiednich znaków informacyjnych

tj.: w korytarzu, toaletach i szatniach.

3. Wprowadza się obowiązek regularnego (kilka razy w ciągu dnia) dezynfekowania powierzchni

wspólnych w strefie wejścia, szatni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi)

oraz elementów obiektu wspólnych dla użytkowników takich jak klamki, uchwyty, ławki,

włączniki światła, kurki baterii, poręcze, powierzchnie sanitarne.

4. Zalecane jest regularne wietrzenie obiektu (przy sprzyjających warunkach pogodowych

pozostawienie otwartych drzwi wejściowych oraz uchylonych okien). Jeżeli ze względów

bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/uchwyty i powierzchnie, które mogą być

dotykane powinny być regularnie dezynfekowane.

5. Wprowadza się obowiązek weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach lub wydarzeniach

sportowych oraz ograniczenie kontaktu pomiędzy zmieniającymi się grupami użytkowników.

6. Na widowni dostępnej dla publiczności wprowadza się limit miejsc poprzez wydzielenie

co drugiego miejsca siedzącego jako dostępnego do użytkowania. Miejsca siedzące (krzesła),

których nie można zajmować, są odpowiednio oznakowane.

7. Wprowadza się limit liczby użytkowników korzystających z hali, do maksymalnie 75 proc.

obłożenia obiektu, przy czym do wskazanego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw

COVID-19. Informacja o limicie osób znajduje się przy wejściu do obiektu.

8. W zależności od powierzchni siłowni dopuszcza się ograniczoną liczbę użytkowników

w pomieszczeniach, obowiązuje limit osób maksymalnie 1 osoba na 10 m2. Do wskazanego limitu

nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

9. Wprowadza się obowiązek każdorazowej dezynfekcji kluczy do szatni po zdaniu przez

użytkownika.


