REGULAMIN W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM
SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ ZAKAŹNĄ COVID – 19
Klient/Klubowicz nie jest uprawniony do korzystania z usług Klubu B2 Fitness jeśli:

Zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej,

Jest objęty kwarantanną lub izolacją,

Miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub
chorą na COVID-19,
2.
W czasie pandemii na wejściu do Klubu obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz
obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie recepcji klubu, holu i w szatniach.
3.
Jeśli u Klienta/Klubowicza występują niepokojące objawy choroby, Klient/Klubowicz powinien
niezwłocznie opuścić Klub B2 Fitness i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym lub
sanitarnym do domu lub do placówki medycznej z oddziałem zakaźnym.
4.
W czasie zagrożenia COVID-19, mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu B2
Fitness np. ( poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, sali, strefie,
poprzez zredukowanie ilości dostępnych urządzeń do ćwiczeń , sprzętu spowodowane
zachowaniem odpowiedniej odległości ćwiczących od, również zmianie może ulegać czas trwania
zajęć dostępnych w Klubie B2 Fitness.
5.
W przypadku ograniczenia co do liczby osób odwiedzających Klub B2 Fitness, decydować
będzie kolejność przyjścia Klienta/Klubowicza do Klubu może być tym samym związane z
koniecznością oczekiwania, aby odbyć trening. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem
Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem
wymaganej odległości 1,5m od siebie.
6.
W godzinach 12:30-13:00 przewidziana jest cykliczna dezynfekcja sprzętu, urządzeń ,
akcesoriów, sal treningowych oraz toalet. Następuje wietrzenie pomieszczeń, podczas którego mogą
znajdować się tylko pracownicy klubu.
7.
Łącznie w klubie może przebywać 33 osoby – 1 osoba na 15 m2, nie wliczając pracowników
klubu. (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania
przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu).
8.
W związku z wymaganą dezynfekcją sali treningowych, urządzeń i sprzętu fitness po
zajęciach grupowych klub zastrzega sobie prawo do 10-minutowej przerwy , co jest równoznaczne z
opóźnieniem zajęć i opóźnieniem wydawania kluczyków do szatni do momentu opuszczenia sali
przez poprzednią grupę treningową.
9.
Używanie suszarki nadmuchowej w toalecie jest zabronione.
10.
Dezynfekcja toalet będzie przeprowadzana nie rzadziej niż co 2godziny.
11.
Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej Sali, strefy, Klient/Klubowicz
powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zasad:

Ochrony przed zakażeniem,

Dotyczących środków higieny osobistej

Wymagań Sanitarnych,

Bezpiecznego i higienicznego korzystania ze sprzętu, urządzeń i wyposażenia klubu,
Klient / Klubowicz powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i
zasad.
12.
Przy stanowisku Recepcji poza personelem Klubu B2 Fitness może znajdować się, tylko 1
osoba. Oczekiwanie na obsługę/personel Klubu przy Recepcji odbywa się z zachowaniem
powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w tym z zachowaniem wymaganej odległości 1,5m.
1.

13.
Każdy Klient/Klubowicz zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem,
zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie B2 Fitness oraz dezynfekowania rąk w tym w
szczególności przed i po skorzystaniu z :
 Usług Klubu B2 Fitness,
 Przed i po treningu,
 Przed i po zajęciach grupowych,
 Przed i po skorzystaniu z toalety.
14.
Każdy Klient/Klubowicz zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki treningowej w szatni
zarówno przed skorzystaniem, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
15.
Klient/Klubowicz zobowiązany jest do zachowania 1,5m odległości od innych osób, zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi.
16.
Klient/Klubowicz nie może korzystać ze sprzętu/urządzeń do ćwiczeń, jeśli na
sprzęcie/urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient/Klubowicz.
17.
Każdy Klient/Klubowicz zobowiązany jest przez cały okres korzystania z usług B2 Fitness do
posiadania i używania własnego ręcznika treningowego.
18.
Każdy Klient/Klubowicz zobowiązany jest do zdezynfekowania, każdego sprzętu/urządzenia,
mat lub przyrządów do ćwiczeń bezpośrednio przed skorzystaniem, jak i po zakończeniu
użytkowania.
19.
Klub B2 Fitness zapewnia środki do dezynfekcji rąk, szafek treningowych w szatni, urządzeń,
przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Środki do dezynfekcji zapewnione przez Klub zostały
dopasowane zgodnie z uwzględnieniem rodzaju materiałów z jakich wyposażenie Klubu, jest
wykonane i są przeznaczone do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń i
wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków do dezynfekcji w postaci żeli, itp.
Dokonywanie takiej dezynfekcji w własnym zakresie z wykorzystaniem żelu lub osobistego płynu do
dezynfekcji rąk , może prowadzić do uszkodzenia powierzchni urządzeń, za co odpowiedzialność w
takim przypadku ponosi Klient/Klubowicz.
20.
B2 Fitness informuje, że Klienci/Klubowicze z grupy wysokiego ryzyka ( osoby w wieku
powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe w tym otyłość), powinny rozważyć
decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych lub skorzystać z Klubu po ustaniu
zagrożenia zakażeniemCOVID-19.
21.
W przypadku naruszenia przez Klienta/Klubowicza zasad korzystania z Klubu B2 Fitness
wynikającego w czasie pandemii oraz niestosowania się do aktualnych wytycznych umieszczonych w
Klubie, które dotyczą informacji i zasad ochrony przed zakażeniem, wymagań sanitarnych, zasad
bezpiecznego i higienicznego korzystania ze sprzętu/urządzeń/wyposażenia klubu/stref
treningowych pracownicy B2 Fitness są uprawnieni do upomnienia Klienta/Klubowicza lub
poproszenia o opuszczenie Klubu.
22.
W celu umożliwienia B2 Fitness (administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego ustalenia osób ( Klientów/Klubowiczów) obecnych w Klubie w czasie wystąpienia u
innej osoby ( Klienta/Klubowicza) przebywającej w B2 Fitness niepokojących objawów chorobowych
lub ustalenia osób ( Klientów/Klubowiczów) , które miały kontakt z zakażonym lub chorym na
COVID-19 i poinformowania o tym fakcie osoby ( Klienta/Klubowicza), dane Klienta/Klubowicza w
postaci Imienia i Nazwiska, numeru telefonu mogą być przetwarzane przez B2 Fitness
(administratora) w ww. celach na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) I D) RODO przez okres 3 tygodni oraz
udostępnienie właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie.
23.
W czasie zagrożenia SARS-CoV-2 organy do tego upoważnione, w tym Organy Rządowe oraz
Organy Inspekcji Sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Klub B2 Fitness i
Klientów/Klubowiczów wytyczne, nakazy i zakazy oraz zalecenia do których stosowania zobowiązany
będzie Klub B2 Fitness oraz Klienci/Klubowicze, co nie stanowi zmian w Regulaminie Głównym.
24.
We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania/ funkcjonowania Klubu B2 Fitness w
okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 można kontaktować się pod nr tel: 787- 056-076.

KLUB B2 FITNESS DOŁOŻY WSZELKICH STARAŃ BY TRENING W NASZYM OBIEKCIE BYŁ
BEZPIECZNY ORAZ KOMFORTOWY. LICZYMY NA WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ WSPÓŁPRACĘ
DO CZASU WYCOFANIA OBOSTRZEŃ.

