VENDÉGTÁJÉKOZTATÁS (HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉS) a COVID – 19
JÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN
2020. MÁJUS 29.-TŐL
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a járványhelyzetre való tekintettel az alábbi
szabályok és korlátozások lépnek életbe:
- A fürdő kizárólagos be- és kijárata a Bajcsy-Zsilinszky utca felőli Főbejárat.
- A fürdő egyidejű befogadó képessége korlátozott.
- A pénztáraink nyitvatartása: 9.00 – 16.00.
- A strandfürdő nyitvatartása 9.00 – 18.00.
- Csak az V.-VI. számú Lepke medence üzemel.
- A gyógyfürdő épülete nem üzemel.
- Gyógyászati kezelések, valamint wellness és frissítő szolgáltatások nem vehetők
igénybe.
- A FÜRDŐT LÁZAS VAGY HÁNYÁSOS-HASMENÉSES MEGBETEGEDÉSBEN

-

-

SZENVEDŐK, ILLETVE LÉGÚTI BETEGSÉG TÜNETEIT MUTATÓK NEM
LÁTOGATHATJÁK!
A pénztárak előtt felfestett biztonsági várakozási pontokat vegyék figyelembe, és tartsák
a biztonságos távolságot.
Amennyiben tehetik, részesítsék előnyben a kártyás fizetési módot.
A pénztáraknál és bejáratnál a maszk viselése ajánlott.
A kihelyezett kézfertőtlenítőket kérjük használni. Az alapos és szabályos kézmosásra
vonatkozó tájékoztató valamennyi kézmosónál megtalálható.
A kijelölt útvonalakat kövessék, a látogatható területen tartózkodjanak.
Az üzemen kívüli és lezárt területekre belépni TILOS!
Kölcsönzőink jelenleg nem üzemelnek, így kabin/szekrény, nyugágy és egyéb
kölcsönözhető tárgyak bérlésére nincs lehetőség.
Átöltöző kabinjaink és vállfás öltözőnk a Lepke kölcsönző épületében üzemel. A vállfás
öltöző ruhatárként működik, ott nagyobb csomagok elhelyezésére és megőrzésére nincs
lehetőség.
A Lepke medence melletti wc-k és zuhanyzók állnak vendégeink rendelkezésére.
Figyeljenek fokozottan a személyi higiéniára!
Medencébe lépés előtt alapos, szappanos előfürdő KÖTELEZŐ!
A medencét csak megfelelő, fürdési célú ruházatban lehet használni.
Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában tartózkodhat a medencében.
Medencehasználat közben is kérjük, hogy tartsák a biztonsági távolságot.
A medencében fröcskölni, ugrálni, mások nyugalmát és testi épségét veszélyeztetni
TILOS!
A medencében élelmiszert és italt fogyasztani TILOS!
A medencébe és annak közvetlen környezetébe törékeny tárgyat bevinni TILOS!
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A medence igénybevétele után szappanos zuhanyzás JAVASOLT!
A mellékhelyiségek használatát követően az alapos szappanos kézmosás mellett a
szappanos zuhanyzás JAVASOLT!
A zuhanyzók és WC-k területén az egyidőben bent tartózkodók száma korlátozott!
Kerüljük a sorban állást!
A strand egész területén a nem egy háztartásban élők számára a 1,5 -2 méteres
biztonsági távolság tartása KÖTELEZŐ!
Alapos kézmosás JAVASOLT köhögés, tüsszentés, zsebkendő használata után, étkezés
előtt és után, csecsemő és kisgyermek etetése, szoptatás előtt és után, illemhely
használatát és pelenka cserét követően!
Ügyeljünk a tisztaságra! A szemetet a területen található hulladékgyűjtőkbe kérjük
elhelyezni!
Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet. A dohányzó helyeken is tartani kell a
biztonsági távolságot.
Amikor a fürdő eléri a maximális befogadóképességét, akkor a pénztárakat le kell zárni,
valamint a „BETELT” táblát jól látható helyre ki kell helyezni. Egy pénztár ügyeleti
módon működik tovább. Addig újabb jegy értékesítésére és vendég beléptetésre nincs
lehetőség, ameddig korábban beléptetett vendég a fürdőt el nem hagyja.
Amennyiben az előírt távolságot a fürdőzők és a medencében közel egymáshoz
üldögélve beszélgetnek, és a szép szóra nem hallgatnak, akkor a megváltott jegy ellenére
is a fürdő területéről azonnal eltávolíthatók. Ugyanígy jár el a fürdő a szabályokat be
nem tartókkal (pl. vízbe ugrálókkal, balesetet kockáztatókkal) szemben is, mivel az
utólagos segítségnyújtásnak aránytalanul nagy az egészségi kockázata.
Egyidejű nagy létszámú látogató (pl. nyugdíjas csoport vagy iskolás csoport) érkezése,
beléptetése csak előzetes bejelentés alapján lehetséges. Amennyiben nagyobb csoport
bejelentés nélkül érkezik – az előírt izolációs távolság betartásával és betartatásával – a
csoport tagjait egyenként kell beléptetni a fürdő területére.
Amennyiben a belépésnél azt tapasztalja a fürdő alkalmazottja, hogy szemmel
láthatólag beteg a vendég, akkor adott esetben a belépést megtagadhatja.
Amennyiben a vendég a házirend szabályait nem tartja be, abban az esetben a fürdő
területéről eltávolítható.
Ahol sorban állás előfordulhat – pl. büfé, fagylaltos – ott a vendégnek javasolt, hogy a
vásárlás idején viseljen maszkot.

Harkány, 2020.05.15.

Marosi András
elnök-igazgató
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