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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów w klubie dopuszczalna jest ograniczona liczba 
osób 1 osoba na 10 m2, czyli maksymalnie 130 osób w jednym czasie. 

Podczas przebywania w klubie, zarówno przed jak i po zajęciach/treningu, w szatni, przy 
recepcji, w korytarzu usta i nos muszą pozostawać zakryte. 

Zachowujemy odległość przynajmniej 2 m pomiędzy klubowiczami i pracownikami klubu.

Ustalona została przerwa techniczna w godzinach 14:30 – 15:00 na potrzeby dezynfekcji 
powierzchni i wentylacji pomieszczeń. 

Sprzęt do ćwiczeń został rozstawiony w odpowiednich odległościach od siebie  
– przynajmniej 1,5 m. 

Zapewniamy, w miarę możliwości, stałe wietrzenie wszystkich pomieszczeń klubu.

Dezynfekujemy blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegamy, aby przy stanowisku 
recepcyjnym znajdowała się 1 osoba – wyznaczyliśmy na podłodze odpowiednie 
odległości między klientami przed recepcją.

Udostępniamy możliwość korzystania z sauny do 2 osób jednocześnie z zachowaniem 
dystansu społecznego 2 m. 

W szatniach udostępniony został płyn do dezynfekcji, którym klubowicze są zobowiązani 
dezynfekować szafki po wyjęciu swoich rzeczy.  

Klub jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.  
Utrzymujemy rygorystyczne zasady w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza 
w obiekcie.

Udostępniamy płyn do dezynfekcji rąk w obszarze recepcji, przy wyjściu z toalet oraz 
przy każdej sali do ćwiczeń.

Zapewniamy preparat do dezynfekcji powierzchni przy każdej strefie treningowej w 
zasięgu wzroku osób trenujących.

Klubowicz zobowiązany jest do używania swojego ręcznika i dezynfekcji każdego 
urządzenia po zakończonym ćwiczeniu. 

Zalecamy ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w łazienkach – zakłada 
się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.

Dezynfekujemy toalety co 2 godziny lub częściej (szczególnie w dni robocze od godz. 16:00)

Klubowicze, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają  
upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie 
obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Osobom w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiącym na choroby przewlekłe zalecamy 
rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez 
obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z klubu fitness do czasu ustania 
zagrożenia epidemicznego.

W Fit Barze posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami 
HACCP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przez personel przeszkolony z zasad 
bezpieczeństwa.


