Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania klubu KSA Fitness ZONE, ul. Gostyńska 51, Śrem
w trakcie epidemii COVID-19 dla klientów klubu.
1.

Limit osób na terenie klubu i poszczególnych strefach:

–

maksymalna liczba osób na całym obiekcie w danym momencie wynosi 80, według wytycznych 1 osoba na 10 m2

–

na streﬁe siłowej (siłowni) dopuszczalna liczba osób wynosi 37, według wytycznych 1 osoba na 10 m2 oraz z zachowaniem odstępu 1,5 m
między maszyną/urządzeniami do ćwiczeń

–

na sali nr 1 (cardio) dopuszczalna liczba osób w danym momencie wynosi 10, według wytycznych z zachowaniem przynajmniej 1,5 m
odstępu między maszyną/urządzeniami do ćwiczeń

–

na sali nr 2 (ﬁtness) maksymalna liczba osób wynosi 14 podczas jednej sesji treningowej, według wytycznyc z zachowaniem 2 m odstępu
między osobami ćwiczącymi na sali

–

w szatni damskiej jak i szatni męskiej maksymalna jednocześnie liczba osób wynosi 5 podczas, według wytycznych z zachowaniem 2 m
odstępu między osobami

–

w pomieszczeniu sanitarnym damskim jak i męskim maksymalna jednocześnie liczba osób wynosi 4, według wytycznych 1 osoba na 2
kabiny/toalety

–

w pomieszczeniu trenerskim maksymalna liczba osób wynosi 1, według wytycznych 1 osoba na 10 m2

2.

Maszyny/urządzenia do ćwiczeń na streﬁe siłowej (siłowni) oraz sali nr 1 (cardio) zostały rozstawione w odpowiednich odległościach
zachowując 1,5 m odstępu. Każda maszyna/urządzenie do ćwiczeń posiada swoją strefę wyznaczoną widoczną taśmą.

3.

Na sali nr 2 zostały wytyczone specjalne miejsca do ćwiczeń z zachowaniem 2 m odstępu między klientami. Klient jest zobowiązany
ćwiczyć w swojej streﬁe.

4.

Każdy klubowicz w momencie wejścia i wyjścia z klubu a także przebywania przy recepcji zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust.
Podczas treningu nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.

5.

Klienci powinni utrzymywać odstęp 2 m odległości miedzy drugą osobą. Właściciel klubu wytyczył 3 przerwy techniczne na potrzeby
dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczenia. Klient podczas trwania przerwy technicznej musi opuścić obiekt.
Przerwa od poniedziałku do soboty trwać będzie 15 min w godzinach:
I przerwa 530
II przerwa 1130
III przerwa 1730
Przerwa w niedzielę trwać będzie 15 min w godzinach:
I przerwa 830
II przerwa 1130
III przerwa 1530

6.

Po wejściu do klubu klient jest zobowiązany do dezynfekcji rąk płynem antybakteryjnym.

7.

Po zakończeniu użytkowania z maszyny/urządzenia do ćwiczeń klient zobowiązany jest zdezynfekować maszynę/urządzenie według
widocznej informacji, która znajduje się przy preparacie.

8.

Właściciel klubu zapewnia klientom środki dezynfekujące.

9.

Niektóre toalety oraz prysznice zostały wyłączone z użytku, pozostałe są dostępne dla klientów, według wytycznych 1 osoba na 2
kabiny/toalety.

10. Dezynfekcja toalet oraz prysznicy odbywa się nie rzadziej, niż co 2 godziny, do dezynfekcji zobowiązani są pracownicy klubu.
11. Suszarki oraz nadmuch do rąk został wyłączony z użytku.
12. W szatniach, co druga sza a została wyłączona z użytku, w trosce o zachowanie bezpiecznego odstępu między klientami.
13. Jeśli klient korzystał z sza i jest zobowiązany do zdezynfekowania jej według widocznej informacji, która znajduje się przy preparacie.
14. Część gastronomiczna będzie funkcjonować według wytycznych dla obiektów gastronomicznych.
15. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać
poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
16. Właściciel obiektu zapewnia możliwe wietrzenie wszystkich pomieszczeń.

