
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 278/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu z dnia 24 września 2020 r.  

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

1. Informacja przy wejściu o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk  

i zachowaniu dystansu fizycznego 1,5 m oraz o zakazie korzystania  

z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg 

oddechowych. 

2. Oznaczenie 1,5 m odległości na podłodze przed recepcją (kasą pływalni). 

Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba. Ponadto zamontowanie 

przesłony z przeźroczystego tworzywa sztucznego, izolującej stanowisko pracy 

recepcjonisty od osób oczekujących w kolejce. 

3. Wyposażenie pracowników w środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej, 

takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.  

4. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu,  

w przebieralniach, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami. 

5. Umieszczenie widocznych znaków informujących o obowiązku zakrywania ust i nosa 

oraz zachowania niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami 

stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu hali basenowej, tj.: w holu, strefie suszarek, 

toaletach. 

6. Przy sprzyjających warunkach pogodowych pozostawienie drzwi wejściowych 

otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania i 

umożliwi lepszą wentylację. 

7. Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i kluczy do szafek po każdym użytkowniku. 

Ponadto prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak 

klamki, uchwyty, ławki, szafki ubraniowe i depozytowe, włączniki światła, kurki 

baterii, poręcze, powierzchnie sanitarne. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez 

użytkowników przy wejściu na teren obiektu. 

8. Usunięcie części krzeseł i ławek w holu, niezezwalanie i niezachęcanie do 

odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. 

9. Widownia pozostaje nieczynna do odwołania. 

10. Nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z niecek basenowych. 

11. Regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie osuszonych 

dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem 

pracy. 

12. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

13. Ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie 

dezynfekcji stanowiska pracy pomiędzy zmianami. Należy pamiętać o dezynfekcji 

powierzchni dotykowych, takich jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, 

włączniki świateł czy biurka. 

14. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz 

umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie 

ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do 

płukania stóp. 

15. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce 

basenowej, podziału powierzchni basenu za pomocą lin 

16. Zwiększenie częstotliwości dezynfekcji wody basenowej związkami chloru. 



17. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników 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. 

18. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 

19. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, 

przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie 

(kilka razy w ciągu dnia). 

 

Zasady obowiązujące na terenie Hali Wielofunkcyjnej ul. Chełmońskiego 43 

1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu i wyjściu z obiektu. 

2. Weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach lub wydarzeniach sportowych, 

3. Informacja przy wejściu o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk  

i zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m. 

4. Ograniczenie kontaktu pomiędzy zmieniającymi się grupami użytkowników. 

5. Przy sprzyjających warunkach pogodowych pozostawienie drzwi wejściowych 

otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,  

a jednocześnie poprawi wentylację obiektu. 

6. Oznaczenie 1,5 m odległości na podłodze przed recepcją, bezpośrednio przed 

portiernią może znajdować się jedna osoba. 

7. Prowadzenie dezynfekcji kluczy do szatni po każdym użyciu. 

8. Zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania  

z Hali Wielofunkcyjnej osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede 

wszystkim dróg oddechowych. 

9. Usunięcie części krzeseł i ławek w holu, niezezwalanie i niezachęcanie do 

odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. 

10. Prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, 

uchwyty, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, powierzchnie sanitarne. 

11. Zapewnienie osobom korzystającym z obiektu środki  do dezynfekcji rąk i sprzętu 

sportowego. 

12. Wyposażenie pracowników w środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej, 

takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. 

13. Nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z hali wielofunkcyjnej. 

14. Zachowanie bezpiecznej odległości od użytkowników i współpracowników 

(rekomendowane 1,5 m). 

15. Ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie 

dezynfekcji stanowiska pracy pomiędzy zmianami. 

16. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, 

spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem 

odległości  pomiędzy pracownikami min. 1,5 m. 

17. Regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie osuszonych 

dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem 

pracy. 

18. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 



19. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie 

po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

20. Umieszczenie widocznych znaków informujących o obowiązku zakrywania ust i nosa 

oraz zachowania niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami 

stojącymi w otoczeniu hali sportowej, tj.: w korytarzu, toaletach i szatniach. 

21. W zależności od powierzchni siłowni dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów  

w pomieszczeniach, tak aby była zachowana odległość 1.5 m między użytkownikami. 

22. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu. 

23. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu/wyjściu na teren 

obiektu. 

24. Obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa przez użytkowników - osłona ust i nosa powinna 

być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, należy ponownie założyć osłonę 

ust i nosa po przebraniu się w szatni. 

25. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu trwania zajęć sportowych i czasu na 

przebranie się. 

26. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w szatni, z którymi stykają się 

użytkownicy (z wyłączeniem podłogi). 

 


