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Gdańska Fundacja Wody
CENTBUM SZKOLENlOWE

Gdańsk, 5 maja 2020.

Szanowny Pan
Jan Pinkas
Główny l nspektor Sanitarny

Główny lnspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa

L.dz. ża0/2020/GFW
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Zwracam się do Pana w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego
chorobę COV|D19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów
znoszenia ograniczeń w tym działania zmierzające do odmrażania sportu.
Poproszono Gdańską Fundację Wody, jako uznanego od 25 lat organizatora różnego rodzaju szkoleń
technicznych dotyczycąrych prawidłowej eksploatacji, zakresu budowy i modernizacji basenów
kąpielowych, o pomoc przy stworzeniu podstawy, która w momencie określenia daĘ uruchomienia
pĘwalni kn6ych pozwolite obieĘ otworzyć jak najszybciej.

ObiekĘ basenowe ze względu na swoją specyfikę są najbardziej skomplikowanymi technologicznie
obiektami użyteczności publicznej, a tym samyrn najdroższymi w budowie i w eksploatacji.
Utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów o wielomilionowej wartości wymaga
ponoszenia stałych kosztów, nawet w czasie, gdy obiekĘ są niedostępne dla klientów. Trzeba
również zaznactyć, że powinny być jak najszybciej ponownie wprowadzane do uźytkowania, nie tylko
ze względu na warunki ekonomiczne, ale ponieważ §twarza to ryzyko przerwania płynności
w higienicznym funkcjonowaniu ta kiego o biektu.

Rzeczywistość życia społecznego i gospodarczego w czasach pandemii oznacza wprowadzenie
procedur umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej, w tyill
obiektów basenowych.

Dlatego pozwoliliśmy sobie zaproponować szereg rozwiązań, które umożliwią funkcjonowanie
obiektów basenowych w warunkach zagrożenia epidemicznego. Przedstawione rozwiązania
przygotowane zostały w oparciu o propozycje organizacji Deutsche Gesellschaft fur das Badenwesen
e.V. dla niemieckiej branży basenowej oraz wymianę doświadczeń w ramach Forum Basenowego
przy Gdańskiej Fundacji Wody, skupiającego prakĘków zarządzania obiektami basenowymi:

1. Codzienna dezynfekcja powierzchni sanitarnych i basenowych. Wykorzystanie na pływalniach
publicznych środków o działaniu bakteriobójczym, wirusobójcrym i grzybobójczym, spełniających
wymagania stosownych przepisów prawnych.

2. Umieszczenie dozowników z środkiem dezynfekującym - w strefie wejściowej, najlepiej przed
drzwiami, gdzie mycie rąk nie jest możliwe.

3. Dezynfekcja powierzchni chwfnych, których dotykają odwiedzająry - nie rzadziej niż 2 razy na
godzinę. Zwiększona częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń - 1 x dziennie i powierzchni najczęściej
dotykanych przez klientów (klamki, uchwyĘ, szafki)- wg potrzeb, ale co najmniej 6 x dziennie. KaĄ
dezynfekcji: toalet, przebieralni, szatni.

ul. Trakt Św. Wojciecha 293c
8so01 Gdańsk
t€l./fax +48 58 305-54-30
e-mail : sekretariat@8fw.pl

www.gfw,pl

5a
*dó.i!{ iE;

';x,::,:i:,,:';,J;

NlP: 583-1G18-554
REGON: 190869615
KRs 0000021610
Vll WYDzlAŁ GosPoDARczY KRA,oWEGo RE|ESTRU sĄDoWEGo
Konto: santander consumer Bank §A
nr PL 19 1090 1@8 0@0 0000 0901 6353



_ Ą\,/-}ffi

4. Nieautomatyczne drzwi wejściowe pozostają otwarte, więc nie każdy gość musi ich doĘkać.

5. Ograniczenie dostępu - przyjęcie maksymalnego obłożenia na podstawie specyfikacji normy DlN

19643 dotyczącej uzdatniania wody: ż,7 m2 na jedną osobę kąpiącą się w strefie dla nieumiejących
pływać oraz 4,5 m2 na jedną osobę kąpiącą się w basenie/obszarze pływackim.

6. Wyłączenie z użytkowania widowni, balkonów, tarasów widokowych.

7. Wyznaczenie stref oczekiwania na wejście i obsługę przy kasie (odstęp 2 m między oczekującymi),

8. Stanowiska kasowe zabezpieczone osłonami.

9. Preferowana powinna być platność bezgotówkowa (najlepiej bezkontaktowa). Terminal płatniczy
należy umieścić w taki sposób, aby klient miał do niego łatwy dostęp.

10. Rozdzielenie w miarę możliwościosobnych ścieżek komunikacji wejścia iwyjścia z hali basenowej.

13.. Wyłączenie z użytkowania części szafek ubraniowych tak, aby zapewnić odstęp pomiędzy
korzystającymi z nich użytkownikami.

12. Wyłączenie z użytkowania wanien whirlpoola i innych małych zbiorników z atrakcjami wodnymi
tworzącymi aerozol wodno-powietrzny.

73. Łrożnicowana i wszechobecna informacja zgodna z przepisami o obowiązujących zasadach

funkcjonowania.

14. Zachowanie dystansu społecznego poprzez zaznaczenie odległości na podłodze przed kasą lub
wyraźnie oznaczone strefy czekania. Tylko jedna osoba może stać bezpośrednio przed kasą
(informacje umieszczone na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi).

15. Ograniczenie liczby pryszniców. Udostępnienie maksymalnie dwóch stanowisk umożiiwiających
jednocześnie korzystanie przez dwie osoby (jedna osoba z jednego prysznica),

w zależności od wielkości i wyposaźenia, Umieścić informację przed natryskami ile osób może
korzystać jednocześnie z pomieszczenia, llość ta powinno być przeliczona dla każdego obiektu
indywidualnie.

16. Hala basenowa rnusi być opuszczona natychmiast po kąpieli, należy unikać tłumów łudzi.

17. Nie pozwalać na odpoczynek iczekanie w pomieszczeniach, np. usunąć krzesła iławki,

18. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne są uruchamiane do normalnej pracy, ale udziały powietrza
recyrkulującego powinny być redukowane na korzyść udziałów powietrza świeżego. Jeślito możliwe,
należy nadal stosować filtry o wyższym stopniu filtracji.

19. Pracownicy pływalni powinni umieścić informacje dla kąpiących się gości w strefie wejściowej
i innych odpowiednich miejscach, np. w hali basenu, gdzie znajdują się informacje o sposobach
postępowania z wirusem na pływalni, W widocznych miejscach należy zamieścić harmonogramy
czyszczenia i dezynfekcji basenu.
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Harmonogramy te powinny:

na obiekcie.

. zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirusy, w tym grypa i koronawirus, nie mogą być
przenoszone przez wodę basenową, Oznacza to, że nie istnieje szczególne ryzyko zakażenia
się na basenie; zastosowanie mają środki ostrożności, które są również wskazane we
wszystkich innych budynkach publicznych,

r Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym są zasady

zachowania podczas kaszlu i kichania oraz dokładna higiena rąk, Jeśli to możliwe, zawsze

kaszleć i kichać w zgięcie łokcia oraz często i dokładnie myć ręce, Przed kąpielą należy wziąĆ
prysznic idokładnie umyć się mydłem.

. ze względów zapobiegawczych zintensyfikujemy nasze działania w zakresie czyszczenia

i dezynfekcji, a w szczególności dezynfekcji klamek i uchwytów drzwi, Jezeli sytuacja związana
z zakażeniami w naszym mieście ulegnie zmianie, podejmiemy dalsze działania we
współpracy z organami służby zdrowia i poinformujemy Państwa o tym,

. ponadto prosimy o przestrzeganie następujących dodatkowych zaleceń:

- Należy korzystać z dezynfektorów do rąk w strefie wejścia.

- lstnieją również ograniczenia dostępu w basenach ptywackich, należy postępować zgodnie
z instrukcjami personelu.

- Proszę przestrzegać wymaganych zasad dotyczących zachowania odległości
we wszystkich pomieszczeniach, w wąskich pomieszczeniach proszę poczekać,

aż znajdujące się tam osoby oddalą się.
* Naleźy wyjść z basenu zaraz po pływaniu,

- Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

- Należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości (zwykle 2,50 m)

do omijania.

Licząc na pozytywne rozpatrzenie warunków - pozostaję do dyspozycji
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Wytyczne opracowały:
Małgorzata Prędota - ekspert GFW
Elżbieta Kiejno - specjalista ds. szkoleń GFW
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