
 

 

Zaupnost: Javno 

  Datum: 6.6.2020 

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA IN SMERNICE ZA UPORABO BAZENOV  V ČASU 

SPROŠČANJA UKREPOV  (COVID-19) 

Vse smernice ravnanja znotraj kopalnega kompleksa so v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje, izdane 29.5.2020.  

 

1.) Na bazensko kopališče smejo vstopajo le zdrave osebe, tudi brez blažjih znakov okužbe s Covid-19 

(kašelj, nahod, izcedek iz nosu in oči, povišana telesna temperatura. Bolečine v žrelu itd.).  

2.) V bazensko recepcijo se vstopa posamično oz. skupaj s člani istega gospodinjstva.  

3.) Uporaba maske je obvezna: 

 ob vstopu v bazensko recepcijo,  

 pri uporabi sanitarnih prostorov, 

 pri uporabi garderobnih prostorov oz. kabin za preoblačenje, 

 pri uporabi gostinskih dejavnosti na bazenski terasi.  

4.) Razkuževanje rok se kot preventivni ukrep izvaja: 

 ob vstopu na bazensko kopališče, 

 ob vstopu in izpustu iz sanitarnih prostorov, 

 ob vstopu in izpustu iz garderobnih prostorov oz. kabin za preoblačenje.  

5.) Uporaba omaric: Obiskovalec si izbere 1 razkuženo omarico in jo pred svojim odhodom iz kopališča 

označi z nalepko, ki jo je prejel na recepciji ob prihodu.  

6.) Uporaba ležalnikov: Stranka si izbere en razkužen ležalnik, kjer se nastani do konca svojega obiska pri 

nas. Uporaba brisače na ležalnikih je obvezna. 

7.) Tuširanje je obvezno pred vstopom v bazen in po uporabi sanitarjev. 

8.) Uporaba savn ni na voljo.  

9.) Največje število kopalcev hkrati v bazenu je omejeno, kar bo nadziral reševalec iz vode. 

10.) Ohranjanje medsebojne razdalje tako izven kot tudi znotraj bazenov:  

 najmanj 1,5m na obvodnih površinah 

 najmanj 2,0 m pri plavanju v bazenu.  

11.) Uporaba bazenskega bara:  

 Obvezno je krožno gibanje in upoštevanje usmeritev (vhod-izhod).  

 Obvezna uporaba maske.  

12.)  Uporaba skupnih sušilcev za lase ni dovoljena.  

 
Ob neupoštevanju higienskih in varnostnih navodil si pridružujemo pravico stranko opozoriti in ob 

morebitnem nadaljnjem neupoštevanju navodil, stranko prositi, da zapusti kopališče.  

 

Hvala za razumevanje.                                   

Ekipa MTC FONTANA  


