
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace 

Dodatek č. 3 návštěvního řádu 6.1.15 

krytého plaveckého bazénu v Českém Těšíně Pod Zvonek 1832/30 

stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší od standartních podmínek a budou platit po 

dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Podle vývoje 

epidemiologické situace a z ní vyplývajících mimořádných opatření nelze vyloučit změny. 

V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci a v té době 

platným podmínkám.  

Dle aktuální informace o hygienických pravidlech při provozování umělých koupališť 

v souvislosti s uvolňováním od 10. února 2022 mimořádné opatření č. j.:  MZDR 1518/2022-

2/MIN/KAN z 9.2022, s účinností ode dne 10. února 2022 je umožněno otevření bazénů a saun 

pro veřejnost za dodržení přesně definovaných doporučených podmínek. 

Návštěvníci jsou povinni: 

 provést u vstupu do budovy KPB dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky; 

 před návštěvou KPB zvážit svůj zdravotní stav a svých dětí, které chtějí KPB navštívit. 

V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by 

s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, 

smrkání apod., v případech těchto zdravotních problémů bude nejlépe areál KPB vůbec 

nenavštěvovat; 

 návštěvník musí splňovat absenci klinických příznaků onemocnění covid-19, a dále musí 

dodržovat od ostatních osob rozestup minimálně 1,5 metru (nejede-li o členy společné 

domácnosti). 

dodržovat specifické podmínky při využití sprch a šaten: 

 využívat pouze volné skříňky (každá druhá bude uzamčena); 

 odstup ve sprchách; 

 platná mimořádná opatření, především shlukování povoleného počtu osob na veřejně 

dostupných místech a distanční vzdálenosti cca 1,5 m; 

 omezit čas strávený v šatně na nezbytné minimum; 

 při použití WC zvýšenou osobní hygienu, důkladně omýt ruce mýdlem s dezinfekčním 

účinkem; 

 využívat možnost dezinfekce rukou v šatně; 

Kapacita návštěvníků není omezena, je možno využít maximální kapacity návštěvníků 

dané provozovny. 

 Zajištění minimální teploty v sauně 80˚C 

Kapacita sauny je 6 - 8 osob, bazénu na 45 osob. Tuto kapacitu není možno překročit. 

V Českém Těšíně 10. 2. 2022 

 

Zdeňka Molnárová  

vedoucí bazénu 

 


