„Rolkowisko w ERGO ARENIE” - WYTYCZNE SANITARNE COVID-19
(edycja 2021)

1.

Wejście do ERGO ARENY i wyjście z obiektu odbywać się będzie wyłącznie przez strefę A1. Osoby wchodzące
na teren obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk (wchodząc i opuszczając obiekt) i dezynfekcja własnego sprzętu
rolkarskiego (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do obiektu). Uprasza się o zachowanie dystansu
społecznego tj. 1,5-metrowej odległości.

2.

Obsługa obiektu (serwis sprzątający) podczas sprzątania dezynfekować będzie wszystkie pomieszczenia
udostępnione rolkarzom (klamki, hala główna, ciągi komunikacyjne, węzły sanitarne, WC itp.)
Operator ERGO ARENY nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek
lub innych środków ochrony osobistej.

3.

Podmiot uprawniony do udostępniana obiektu w celu organizacji, promocji lub zarządzania imprezą
zobowiązany jest do:
a) weryfikowania liczby osób, uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub
korzystających z obiektu,
b) dezynfekowania szatni i węzłów sanitarnych,
c) zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających
z obiektu, środków do dezynfekcji rąk,
d) dezynfekowania urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych i korzystających z obiektu, lub w inny sposób ogranicza kontakt
pomiędzy tymi osobami
f) dokonywania przewietrzenia obiektu (hali) po każdym jej użyciu poprzez otwarcie okien i ciągów
komunikacyjnych.

4.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) mają obowiązek
zakrywania ust i nosa . Obowiązek ten nie dotyczy osób znajdujących się na płycie głównej.

5.

Pracownicy hali i osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich
okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

6.

Uczestnicy zajęć i trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu
sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

7.

Obowiązuje zakaz przemieszczania się na terenie obiektu, poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
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