
ZASADY BEZPIECZNEGO 

KORZYSTANIA Z PŁYWALNI 

AWF W KRAKOWIE 
W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników oraz wypełniając obowiązki nałożone na 

zarządzających pływalniami przez służby sanitarne, jesteśmy zobowiązani wprowadzić szereg zasad bezpiecznego 

korzystania z pływalni, które prezentujemy poniżej: 

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede 

wszystkim dróg oddechowych. 

2. Wejście na teren obiektu możliwe jest tylko i wyłącznie z osłoną ust i nosa. Osłona może być zdjęta  

i pozostawiona w szafce basenowej dopiero przed wejściem pod natryski. Po zakończeniu pobytu  

w halach basenowych i opuszczeniu strefy natrysków należy ponownie założyć osłonę i pozostawać w 

niej do czasu wyjścia z obiektu. 

3. Po wejściu do obiektu wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk. 

4. Na terenie całego obiektu, w tym również w szatniach i halach basenowych oraz w strefie natrysków 

obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego. 

5. W obiekcie można korzystać tylko i wyłącznie z wyznaczonych miejsc siedzących. 

6. Obowiązuje ograniczony czas korzystania z pływalni. Limity czasowe pobytu w obszarze hal basenowych 

i szatni oraz godziny dezynfekcji określa wywieszony na terenie obiektu harmonogram wejść na 

Pływalnie. 

Harmonogram jest również na stronie internetowej https://basen.awf.krakow.pl/ 

7. Zaleca się opuszczenie obiektu przez osoby nie uczestniczące w danych zajęcia na pływalni (osoby 

odprowadzające dzieci na zajęcia z pływania i oczekujące na ich zakończenie) 

  

8. Należy bezwzględnie przestrzegać wywieszonych instrukcji jak również stosować się do zaleceń 

pracowników obsługi obiektu. 

 

 

Ponadto przypominamy o zasadach higieny użytkowników pływalni: 

1. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie mydłem całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali 

basenowej 

2. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe. 

PAMIĘTAJ O ZASADZIE „Basen jest tak czysty jak czysty jesteś TY” 

 

 

Zachęcamy do śledzenie naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy Państwa informować  

o tymczasowych zasadach ograniczonego dostępu do obiektu zgodnie z wytycznymi wynikającymi  

z Rozporządzeń Rady Ministrów, a także nowymi ministerialnymi wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

https://basen.awf.krakow.pl/

