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1. Hlavní symptomy nákazy novým typem koronaviru – COVID-19
Ministerstvo zdravotnictví ČR uvádí tyto základní příznaky nákazy nemocí COVID-19:
-

zvýšená teplota,

-

kašel,

-

dušnost,

-

bolest hlavy,

-

celková únava (Ministerstvo zdravotnictví ČR, © 2020).

2. Povinnosti pro provozovatele venkovních koupališť
Dle nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví je možné od 25. 5. 2020 zahájit provoz
přírodních a umělých koupališť (krytých i nekrytých) za dodržení přísných hygienických
podmínek snižujících riziko přenosu nákazy novým typem koronaviru (COVID-19). Povinnosti
provozovatele (Ministerstvo zdravotnictví, 2020):
-

Zaměstnanci ani zákazníci s příznaky odpovídajícími nákaze covid-19 nemají do těchto
zařízení povolený vstup.

-

Provozovatel vyčlení oddělenou místnost nebo oddělený prostor pro případné ošetření
návštěvníka či člena personálu s podezřením na covid-19 mimo běžnou místnost
ošetřovny.

-

Provozovatel určí minimálně 1 koordinátora v rámci celého provozu, který monitoruje
dodržování všech níže uvedených opatření.

-

Specifické podmínky pro využívání sprch a šaten - využívání šaten a sprch je možné za
splnění specifických podmínek:
o zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob-skříňku,
o sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách.
V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě
otevřených sprch je nutné dodržet odstup,
o zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
o průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid
a dezinfekce,
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o každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
o instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
o pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením
recirkulace vzduchu.
Nad rámec výše uvedených požadavků je na zvážení každého provozovatele stanovit
k eliminaci šíření nákazy další opatření podle místních podmínek.
Podle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících opatření nelze vyloučit změnu.
V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální situaci a v té době platným
podmínkám. Doporučujeme sledovat web: koronavirus.mzcr.cz.

3. Povinnosti zaměstnanců VK v rámci opatření zamezení nákazy
COVID-19
Správa města Soběslavi, s. r. o. pro potřeby zahájení provozu Veřejného koupaliště vydává
soubor povinností jednotlivých pracovních pozic na VK v souladu s výše uvedenými
podmínkami vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Počet návštěvníků, kteří se budou moci v areálu zdržovat, se bude odvíjet od
aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
Všichni zaměstnanci jsou ve vnitřních prostorech areálu koupaliště povinni nosit
roušky či jinou ochranu nosu a úst, stejně tak ve venkovních prostorech, pokud
nebude dodržen odstup minimálně 2 metry.

1.1 Správce, strojník
Odborný

dohled

nad

dodržováním

veškerých

zde

uvedených

preventivních

a protiepidemických opatření.
Zákaz zapínání vodních atrakcí, při nichž vzniká aerosol nebo není možné zabezpečit bezpečný
odstup – chrliče, divoká řeka.
Denně bude určovat a zapisovat do deníku minimálně 1 koordinátora z řad plaveckého dozoru,
který mimo výkonu plaveckého dozoru bude kontrolovat dodržování minimálních rozestupů,
používání ochrany nosu a úst, odstupy osob v šatnách a sprchách, využívání skříněk ob-skříňku.
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V případě, že některý z návštěvníků vykazuje symptomy nákazy COVID-19, může danému
návštěvníkovi včetně doprovodu zakázat přístup do areálu/vykázat z areálu.
Pokud bude kapacita koupaliště naplněna (překročen maximálně povolený počet sdružujících
se osob, další návštěvníci by již nemohly dodržovat odstupy, nebude splněna podmínka 10 m2
na osobu nebo rodinné příslušníky), informuje pokladní, aby další návštěvníky do areálu
nevpouštěla.

1.2 Plavecký dozor
Pohyb návštěvníků v bazénu – kapacita je omezena na 5 m2 na osobu v části pro plavce a 3 m2
v části pro neplavce.
Ošetřování ran – nutné aby jak ošetřující plavčík, tak návštěvník, použili ochranu nosu a úst,
v případě podezření nákazy nemocí COVID-19 bude návštěvník základně ošetřen za speciálně
připravenou plentou a poté odveden mimo areál. Při ošetřování jakéhokoli zranění je nutné, aby
ošetřující plavčík použil hygienické rukavice.
Půjčování sportovního vybavení - je nutné po každém návštěvníkovi vrácené vybavení
důkladně vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem (golfové hole, pálky na badminton a ping
pong, apod.), stejně tak slunečníky. Nafukovací plavecké doplňky dezinfikovat několikrát
denně.
Zákaz zapínání vodních atrakcí, při nichž vzniká aerosol nebo není možné zabezpečit bezpečný
odstup – chrliče, divoká řeka.
Tobogány - provoz je povolen jen za dodržení bezpečných odstupů návštěvníků (minimálně
1,5 m i ve frontě), které bude hlídat odpovědný plavecký dozor.
V případě, že některý z návštěvníků vykazuje symptomy nákazy COVID-19, může se
souhlasem správce danému návštěvníkovi včetně doprovodu zakázat přístup do areálu/vykázat
z areálu.
1.2.1 Koordinátor – denně určen správcem z řad plaveckého dozoru
Provádí pravidelnou kontrolu dodržování nošení roušek v areálu, dodržování dvoumetrových
rozestupů, dle možností odstup osob v šatnách a sprchách, využívání skříněk ob-skříňku.
V případě, že bude kapacita koupaliště naplněna (překročen maximálně povolený počet
sdružujících se osob, další návštěvníci by již nemohly dodržovat stanovené rozestupy, nebude
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splněna podmínka 10 m2 na osobu nebo rodinné příslušníky), má informační povinnost vůči
správci, resp. strojníkovi koupaliště. Ten dál zajistí, že nebude do areálu nikdo další puštěn.

1.3 Pokladní
Upřednostňování bezhotovostní platby.
Kontrola počtu návštěvníků uvnitř areálu dle prodaných vstupenek, pokud dojde k překročení
povoleného počtu osob, neprodleně hlásí správci, resp. strojníkovi a nepouští další návštěvníky
do areálu koupaliště.
Před platbou vstupného je pokladní povinna vizuálně zkontrolovat návštěvníka, zda nevykazuje
příznaky odpovídající nákaze COVID-19. V případě, že návštěvník některých ze symptomů
vykazuje, může danému návštěvníkovi včetně doprovodu zakázat přístup do areálu.

1.4 Uklízečka
Využívání dezinfekčního přípravku k vytírání podlahových ploch, otírání klik, turniketů, atd.
Nejméně dvakrát až třikrát denně musí dezinfikovat všechna zařízení, která návštěvníci
používají.
Sprchy a šatny – průběžně dekontaminovat místa, kudy návštěvníci prochází a dotýkají se
zařízení (baterie, zábradlí, atd.), dle možností instruovat klienty, aby omezili čas strávený
v šatně na nezbytné minimum.
Pravidelná dezinfekce vnitřku skříněk a převlékacích kabinek během dne a po skončení
provozní doby.
Kontrola otevření oken pro zajištění pravidelného větrání.
Pravidelná kontrola stavu mýdla, dezinfekčních prostředků, jednorázových papírových ručníků
v areálu a dle potřeby doplňovat.
V případě, že některý z návštěvníků vykazuje symptomy nákazy COVID-19, může se
souhlasem správce danému návštěvníkovi včetně doprovodu zakázat přístup do areálu/vykázat
z areálu.

4. Povinnosti návštěvníků
Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem
s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.
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Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí
nějakým infekčním onemocněním, neměli by v případech těchto zdravotních problémů nejlépe
areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká
shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek eventuálně jiných ochranných
prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají pohybovat nejvýše v aktuálně
předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat
distanční vzdálenost cca 2 m.
Návštěvníci jsou povinni nosit roušku eventuálně jiný ochranný prostředek dýchacích cest při
jakémkoliv pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku
u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za
účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě
pouhého pobytu při břehu koupaliště či bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se
dětmi, je nutno roušku eventuálně jiný ochranný prostředek dýchacích cest, používat podle
aktuálně stanovených opatření.
Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí
rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem
(např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je
nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou.
Upřednostnit v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby.

5. Zdroje
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Definované doporučené podmínky, vztahující se k plánu
uvolňování dne 25. 5. 2020, 2020. Dostupné z https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf.

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jak postupovat, když mám příznaky?, 2020. Dostupné
z https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/.
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6. Seznámení zaměstnanců s opatřeními a zavázání se k jejich
dodržování
Zaměstnanci svým podpisem ztvrzují, že si výše uvedená opatření a z nich vyplývající
povinnosti pro jednotlivé pracovní pozice řádně přečetli a zavazují se k jejich dodržování.

Tabulka 1 Seznámení s opatřeními a zavázání se k jejich dodržování

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

PODPIS
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