
OGRANICZENIA I ZALECENIA 
SANITARNE  

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ORiSW W 
KANIOWIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ 

KORONAWIRUSA  
/aktualizacja na dzień 11.06.2020r./     

 

          Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, aktualnie obowiązującego od 
dnia 29 maja 2020 roku oraz zaleceń sanitarnych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego /PZH/ 
niniejszym wprowadza się do odwołania następujące ograniczenia i zalecenia sanitarne na obiekcie 
ORiSW w Kaniowie :  

1. Na obiekcie ORiSW w Kaniowie może przebywać jednocześnie do 150 osób.                            
W związku z powyższym ilość osób przebywających na obiekcie do odwołania będzie 
limitowana – decyduje kolejność wejścia na obiekt.  

2. Dzieci do lat 13 muszą przebywać na obiekcie pod opieką osoby dorosłej. 
3. Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego i minimalnej odległości od osób 

postronnych wynosząca nie mniej niż 2 metry na całym obszarze obiektu, także na 
plaży i podczas kąpieli w wodzie. Zasada nie dotyczy osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

4. Należy dokonać dezynfekcji rąk, obowiązkowo wchodząc i wychodząc z obiektu, po 
skorzystaniu z toalety oraz wchodząc i wychodząc na plac zabaw i siłownię 
zewnętrzną. 

5. Należy unikać zatłoczonych miejsc na terenie obiektu. 
6. Należy zasłaniać usta i nos przy przemieszczaniu się w obiekcie tam gdzie nie ma 

możliwości zachowania dystansu społecznego - poza miejscem plażowania i kąpieli w 
wodzie. Dzieci poniżej czwartego roku życia nie mają obowiązku nosić maseczek.   

7. Należy szczególnie starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania. 
8. Osobom ze złym samopoczuciem i podwyższoną ciepłotą ciała nie zaleca się 

korzystania z ORiSW w Kaniowie.  
9. Obiekt rekreacyjno-sportowy w Kaniowie jest administrowany przez: Urząd Gminy 

Bestwina Referat Sportu i Promocji ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina kontakt /tel. 
32/215 77 00  lub  sport@bestwina.pl/ 

Opracował 
Referat Sportu i Promocji 

Urzędu Gminy Bestwina 
 

 

Telefon alarmowy : 112 
Pogotowie : 999 
Straż Pożarna : 998 
Policja : 997 

mailto:sport@bestwina.pl/

