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Kino

MUZA 

w Myślenicach

Udział w seansach kinowych maksymalnie
30 osób.
Dostępne co trzecie miejsce na widowni.
Specjalne sektory na trzech poziomach, 

Rekomendowana płatność bezgotówkowa. 
Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez
użytkowników przy wejściu na teren
obiektu.
Niezależne wejście i wyjście z kina.
Obowiązek wypełnienia ankiety sanitarnej.
Osłona nosa i ust, ewentualnie przyłbica.

 w tym miejsca dla seniorów.

ETAP I
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Myślenicki
Ośrodek 

KULTURY

Zajęcia indywidualne i w grupach
maksymalnie 15 osobowych. 
Zajęcia wyłącznie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla
osób powyżej 60 roku życia oraz
przewlekle chorych oraz dzieci
poniżej 5 roku życia. 
Gwarantowana przestrzeń 10m2 

Udział w zajęciach wyłącznie
uczestników bez objawów infekcji. 
Obowiązek wypełnienia ankiety
sanitarnej.

na osobę. 
Zachowanie odległości co najmniej 
2 metry.

 

ETAP II
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Myślenicki
Ośrodek 

KULTURY

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez
użytkowników przy wejściu na teren
obiektu.
Punkty dezynfekcji, wyposażenia i
materiałów plastycznych.
Po każdych zajęciach 30 minut przerwy
na wietrzenie i czyszczenie
pomieszczeń. 
Osłona nosa i ust, ewentualnie
przyłbica oraz rękawice ochronne.

ETAP II

LIMIT OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKACH 

MOK Myślenice: 150 osób 
WDK Głogoczów: 30 osób 
Świetlica w Bęczarce: 20 osób 2
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Kryta
Pływalnia 

AQUARIUS

ETAP III
Jednoczesna ilość osób w całym obiekcie
basenu: 50 użytkowników.
Maksymalnie z jednego toru mogą
korzystać 4 osoby jednocześnie.
Zachowanie niezbędnego dystansu 

W przypadku wanny do hydromasaży, 

2 metrowej odległości od innych osób 
we wszystkich przestrzeniach
basenu - także podczas pływania .

gdy nie ma możliwości zachowania
dystansu społecznego zaleca się -
korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka
osób wspólnie zamieszkujących.
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Kryta
Pływalnia 

AQUARIUS

ETAP III
W przypadku basenu rekreacyjnego,
należy zachować równomierne
rozmieszczenie osób kąpiących się lub
pływających w niecce basenowej, 

Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa
przez użytkowników z wyłączeniem
kąpieli i pływania w basenie.
Osłona ust i nosa powinna być zdjęta 

Ubierając się po kąpieli należy ponownie
założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu
przebieralni.

z zachowaniem zalecanego dystansu. 
Nie więcej niż 17 osób w basenie
rekreacyjnym jednocześnie.

i pozostawiona wraz z ubraniem 
w przebieralni.
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Kryta
Pływalnia 

AQUARIUS

ETAP III

Ograniczenie działalności
saun:ograniczenie liczby osób
korzystających w jednym czasie z saun
w temp. powyżej 60st.C do 50%
maksymalnej zajętości.
Korzystanie z saun boso, bez okrycia
wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
Ograniczona ilość szafek w przebieralni
i kabin do zmiany ubrania. 
Pobyt na terenie basenu należy
ograniczyć wyłącznie do czasu kąpieli 
i zmiany ubrania. 
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Kryta
Pływalnia 

AQUARIUS

ETAP III

Bieżąca informacja na Facebooku
@Centrum Wodne Aquarius dot.
obłożenia basenu (co godzinę). 
Informacja o obłożeniu basenu 

Dezynfekcja kluczyków/bransoletkek
i szafek po każdym kliencie.

na cyfrowym wyświetlaczu w holu przy
wejściu na basen.
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FACEBOOK

@mokismyslenice

INSTAGRAM

@mokismyslenice

WWW

mokis.myslenice.pl

ZAPRASZAMY


