Provozní řád bazénu pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Provozovatel: DC Relax s.r.o.
Provozovna: Rehaklub
Odpovědná osoba: Mgr. Kateřina Kučerová, jednatelka
Adresa: Pod Hláskem 526, Praha 6 16000
IČO: 25 41 17 21
DIČ: CZ 25411721
Provozní doba: Po-Pá 8:30 – 20:00
So
dle dohody
Ne
sanitární den
Organizační zabezpečení kurzů:
•
•
•
•
•
•
•

Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací
kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami a vlastním provozním řádem.
Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené, ve věku od 6 m do 7 let (na
základě vyplněné a podepsané přihlášky).
Děti budou rozděleny do skupin v počtu 4 - 6 dle věku a pokročilosti.
Součástí každé lekce je seznámení s výukou a maximálně půlhodinový pobyt ve vodě.
V bazénu mohou plavat najednou maximálně 6 dospělých + 6 dětí.
Při kurzech neprobíhá v bazénu ani v jeho okolí žádná další činnost.
Všechny prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, včetně ploch, které
přicházejí do kontaktu s dětmi, jsou vyčištěny a dezinfikovány dle desinfekčního
plánu, který je nedílnou součástí tohoto řádu.

Obecné zásady:
•
•
•

•
•

•

Před vstupem do plaveckého centra mohou klienti odložit kočárky na místě k tomu
určeném (špinavá zóna).
Do prostoru plaveckého centra je vhodné přijít minimálně 15 minut před začátkem
lekce. Pro aklimatizaci dětí je možné využít recepci a hernu.
Do prostoru šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo.
Konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených – prostor u
herny.
Děti se nesmí pohybovat v prostorách samostatně, musí být vždy pod dohledem
rodičů.
Rodiče ručí za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí
jakékoliv zařízení plaveckého centra, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé
osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit způsobenou škodu v celém rozsahu.
V prostoru šaten jsou k dispozici přebalovací stoly s omyvatelnou podložkou.
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•

Po lekci plavání doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy.

Hygienické zásady:
• Do bazénu je zakázán vstup s akutním nebo infekčním onemocněním, či závažnými
poruchami vnitřních orgánů, po požití alkoholu a narkotik, s moluskami.
• V celé provozovně je doporučeno používat vlastní vhodnou obuv. Pro přezutí je
určeno zádveří hlavního vchodu. Platí pro děti, doprovod i návštěvy.
• Před vstupem do bazénu je nutné se řádně osprchovat a omýt mýdlem a to bez plavek,
důkladně se odlíčit.
• Za dodržování hygienických zásad, zejména bod 3. tohoto odstavce, odpovídá
instruktorka přítomná v bazénu a návštěvníci jsou povinni uposlechnout jejich pokynů
k dodržení hygienických zásad.
• Před zahájením lekce se dítě preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho
přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na
toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou.
• Každé dítě používá vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou i
pasu.
• Plavky musí být před každou lekcí řádně vyprány.
• Rodiče zodpovídají za to, že oni i děti jsou zdraví.
• Ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce
č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let.
Hračky a pomůcky používané v bazénu musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez
jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nemohla dostat voda (s
výjimkou otvorů, kterými voda volně protéká). Denně po skončení kurzů se důkladně
očistí a uloží na vyhrazeném suchém místě.
• Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou ukládány v místnosti k tomu
určené. K dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a
koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště. Při dezinfekci je
dodržována expoziční doba dezinfekčního prostředku a koncentrace (dle
desinfekčního plánu).
• Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění nečistoty.
Bazén je nutno vypustit, důkladně mechanicky očistit a před novým napuštěním opět
dezinfikovat a vypláchnout čistou vodou.
• Zásobování vodou používanou ke sprchování i napouštění bazénu je prováděno z
veřejného vodovodu a voda je kvality vody pitné. Voda ke sprchování je ohřívaná
kotlem na zemní plyn.
• Provozovatel nezajišťuje půjčování prádla (ručníky atd.), Ručníky apod. používá
každý návštěvník vlastní.
Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 151/2011 Sb.
o ochraně veřejného zdraví § 6, odst. c), vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch, vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do
3 let).
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Provozní řád byl zpracován dle výše uvedených předpisů a doporučených zásad pro pořádání
kurzů plavání (koupání) kojenců a batolat a doporučení KHS Ústeckého kraje, územní
pracoviště Most.
Pokyny pro denní čištění bazénu:
Bazén je čištěn denně - nečistoty jsou odsáty vysavačem, dno řádně otřeno stěrkou, otřeny
vnitřní stěny pomocí stěrky s násadou. K čištění nesmí být použita chemická čistidla a
pomůcky nesmí být použity k jinému účelu. Úklid a desinfekci přilehlých ploch provádíme
každý den

Termíny provádění kontrol:
Minimálně jednou za 6 hodin provozu bazénu zapíše obsluha do deníku hodnotu volného a
vázaného chlóru, 1 x denně pH, průhlednosti bazénové vody na dno a teplotu vody.

V Praze dne: 1. 1. 2018
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