COMPLEX BALNEAR POTAISSA
REGULAMENT PRIVIND UTILIZAREA PISCINEI

1. Accesul la piscina se face numai în baza unei programări prealabile.
2. Clientii sunt informați să nu frecventeze piscina dacă prezintă semne clinice de viroză respiratorie.
3. Accesul clientilor va fi permis doar în urma triajului observațional și a termometrizării, daca se
depaseste temperatura de 37,3 grade clientului i se repeta procedura dupa 5 minute de repaus. Daca
temperatura ridicata se mentine, clientul va fi izolat de restul clientilor, va avea accesul restrictionat si i
se va recomanda contactarea autoritatilor sanitare competente. De asemenea nu se va permite accesul
clientilor care au o stare generala de sanatate alterata.
4. Respectarea obligatorie a marcajelor de pe pardoseala si a indicatoarelor, amplasate in incinta
Complexului Balnear Potaissa,pentru a asigura respectarea distantarii sociale.
6. Dezinfectarea mainilor este obligatorie clientii avand la dispozitie dozatoare cu dezinfectant.
7. Purtarea măștii de protectie este obligatorie in spatiile comune din interior, pentru o protectie
eficienta trebuie sa acopere atat gura cat si nasul, exceptie facand perioada folosirii piscinei/jacuzzi .
8. Este interzis scuipatul sau suflatul nasului in piscina/jacuzzi.
9. Accesul la vestiare, se va realiza evitand aglomerația și menținand distanțarea sociala, respectând un
spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.
10. Igiena respiratorie este obligatorie (tuse și strănut în plica cotului sau în batista de unică folosință,
care va fi aruncată imediat la coșul de gunoi).
11. Este recomandată evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.
12. Spălatul regulat al mâinilor este recomandat.
13. Dusul este obligatoriu inainte de intrarea in piscina de agrement, jacuzzi si piscina de saruri.
14. Accesul in bazine este permis numai cu prosop sau halat de baie, incaltaminte de interior(slapi,
papuci de casa, papuci de unica folosinta),slip sau costum de baie, casca de par si recomandam
folosirea ochelarilor de inot pentru persoanele care inoata.
15. Este obligatorie utilizarea castii de par (casca de inot sau unica folosinta)! Recomandam utilizarea
ochelarilor de inot!
Incurajam dezinfectarea mainilor ori de cate ori este nevoie, in consecinta spatiile sunt dotate cu
dozatoare care contin dezinfectant!
16. Pentru copii cu varsta pana la 3 ani, este obligatorie utilizarea de Pampers special pentru apa sau slip
de baie.
17. Este interzisa urinarea in apa! Reactivii din apa, vor indica persoana care face acest lucru si acestuia i
se va imputa schimbarea apei din bazine, precum si despagubirea celorlalti clienti aflati in piscina.
18. Nu scuipati si nu suflati nasul in apa!

19. Este interzis accesul in piscine a persoanelor cu plagi deschise, dermite, dermatoze sau afectiuni
dermatologice transmisibile si boli infectioase. Centru SPA isi rezeva dreptul de a refuza accesul in
piscine, persoanelor care prezinta afectiuni ale pielii.
20. Nu ne asumam raspunderea pentru lucrurile de valoare, uitate sau lasate nesupravegheate la
piscine, sau in vestiare, aveti posibilitatea de a le lasa in dulapioarele antiefractie sau la receptie.
21. Este interzis fumatul!
22. Clientii care folosesc piscina, sauna, Jacuzzi, o fac pe proprie raspundere, Complex Balnear Potaissa
nu este raspunzator pentru eventualele accidente si consecintele lor.
23. Este interzisa introducerea si consumul bauturilor si produselor alimentare in incinta Centrului SPA.
24. Este interzis accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate si sub influenta drogurilor.
25. Adancimea maxima a apei este 1.5m. Dimensiunea bazinului de agrement este de 25 m x 8 m.
26. Este interzis saritul in apa.
27. Temperatura ambientala este 30-33 °C, temperatura apei in bazin este 29-30 °C, iar in Jacuzzi 35-36
°C.
28. Capacitate maxima Centru SPA: 44-dulapioare in vestiarul unisex cu ceas de acces, 30 sezlonguri cu
salteluta, 3 jacuzzi a cate maxim 4 locuri, sauna uscata (finlandeza)- maxim 6 locuri, sauna umeda
(baia de aburi)- maxim 14 locuri.
29. Este interzisa utilizarea unui limbaj necuviincios, obscen, indecent sau a unui comportament violent
si agresiv care sa afecteze integritatea fizica sau confortul clientilor, cat si a personalului.
30. Dispunem de numar limitat de sezlonguri -30 si 10 scaune reglabile de relaxare.
31. Este strict interzis accesul minorilor sub 14 ani in bazinul de agrement si bazinul de saruri, neinsotiti
sau nesupravegheati de adulti.
32. COMPLEX BALNEAR POTAISSA isi rezerva dreptul de a anula accesul cu bilet sau abonament clientilor
care nu respecta prezentul Regulament de utilizare a piscinei.
33. La COMPLEX BALNEAR POTAISSA este obligatorie citirea “Regulamentelor de Organizare si
Functionare “afisate in aria SPA, a contraindicatiilor afisate, pastrarea curateniei si respectarea
normelor igienico-sanitare.
34. Nerespectarea prezentului regulament ne rezerva dreptul de a va restrictiona accesul in piscine.
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