REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ/WELLNESS
EVA Park Life & SPA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
1. Liczba osób jednocześnie przebywających na terenie Strefy Basenowej /Wellness EVA Park Life & SPA
nie może przekroczyć 25 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 podwyższonej temperatury (powyżej 370C) pracownik ma prawo odmówić
wstępu na basen.
4. Wprowadzono obowiązek zachowania minimalnej odległości wynoszącej 1,5 m od innych osób - przy
Recepcji oraz w szatniach, toaletach, natryskach, na płycie basenowej, w jacuzzi a także podczas pływania w basenie.
5. Bezpośrednio przy Recepcji basenowej może znajdować się jedna osoba.
6. Wszystkich użytkowników obowiązuje staranne umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem na
płytę basenową. Obowiązkowo należy przestrzegać ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej. Przechodząc do strefy basenowej należy skorzystać z brodzika do płukania stóp.
7. W przypadku korzystania z jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się
korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób, w przypadku gdy są to osoby wspólnie zamieszkujące.
8. Wprowadzono ograniczenia działalności saun. Liczba osób jednocześnie przebywających w saunie nie
może przekroczyć 4 osób. Każdy Gość ma obowiązek korzystania z saun boso, bez okrycia wierzchniego,
za wyjątkiem ręcznika. Drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury.
9. Wszystkie osoby korzystające ze Strefy Basenowej / Wellness EVA Park Life & SPA 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 szatni,
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 szatni.
10. Każdy korzystający ze Strefy Basenowej / Wellness EVA Park Life & SPA 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 Regulaminu Korzystania ze Strefy Basenowej / Wellness EVA Park Life & SPA
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Strefy Basenowej / Wellness EVA Park Life & SPA.

EVA PARK LIFE & SPA SWIMMING POOL AND WELLNESS ZONE RULES
AND REGULATIONS DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC
1. The maximum number of persons that may be present in the Swimming Pool/Wellness Zone at any one
time is 25.
2. Every person visiting the premises of EVA Park Life & SPA is required to disinfect their hands immediately upon entry.
3. A person with symptoms of an infection, in particular of an upper respiratory tract infection, must not
use the swimming pool zone. The reception desk staff is authorised to measure the body temperature
of every Guest with a non-contact infrared thermometer. Our staff member may refuse entry to the
swimming pool to any Guest who either refuses to have their body temperature measured or presents
symptoms of an infection, including fever exceeding 37.5°C (99.5°F).
4. All Guests must keep a minimum distance of 1,5 meters from other guests/staff members in the reception area as well in the changing rooms, toilets, shower rooms, hot tubs and when swimming in the pool.
5. Only one Guest may be present in the immediate area of the swimming pool reception desk.
6. All swimming pool users are required to carefully wash their whole body under the shower before entering the pool area. Strict separation between the dry and wet areas must be observed at all times. Before
entering the pool area, all users must wash their feet in the designated foot-washing station.
7. If it is not possible to keep the minimum distance of 1,5 meters, a hot tub may only be used at any one
time by one person or by a group of people who share a household.
8. The use of saunas is restricted. In accordance with the applicable recommendations of the Chief Sanitary
Inspectorate, the wet steam sauna will remain closed until further notice due to the temperature lower
than 60°C (140°F). The maximum number of persons using the dry sauna at any one time is 4. Every Guest using the dry sauna must be barefoot, without any body covering except for a towel. The door must
be closed to maintain the required temperature inside.
9. All persons using the Swimming Pool/Wellness Zone must keep their mouths and noses covered with
a mask at all times while on the premises of EVA Park Life & SPA, except for when showering and using
in the pool. The mouth and nose cover should be removed and left in the changing room locker together
with other clothes, before directly proceeding to the shower room and the foot-washing station and then
entering the pool area. The mouth and nose cover should be immediately put back on in the changing
room when getting dressed after swimming.
10. Every person using the EVA Park Life & SPA Swimming Pool/Wellness Zone is requested to limit their
stay in the zone to the time of swimming in the pool and changing clothes.
11. Due to the mandatory regular disinfection of the general access areas at the reception desk, the changing
rooms and the swimming pool, 15-minute technical breaks in swimming pool use are allowed up to several times a day.
12. In addition to the provisions of these EVA Park Life & SPA Swimming Pool/Wellness Zone Rules and Regulations during the Coronavirus Pandemic, every Guest is also required to observe the
EVA Park Life & SPA Swimming Pool Zone/Wellness Rules and Regulations.

