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STREFA ŻÓŁTA - ZASADY OD 17.10.2020
NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CAŁYM KRAJU. Od soboty, 17 października, w całym
kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Zostały wprowadzone kolejne
obostrzenia w sporcie dla strefy żółtej i czerwonej. Strefa żółta i czerwona Wydarzenia sportowe
odbywać się będą bez udziału publiczności, Zostaje zawieszona działalność basenów,
aquaparków i siłowni. Działalność hotelarska Strefa Żółta – obecnie jest dopuszczalna, z
wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje
się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej i sportowej – jeśli
taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości
hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową. Strefa Czerwona – obecnie
jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do
tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej
czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie –
tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową. Aquaparki i
baseny Strefa Czerwona – zawieszenie działalności Strefa Żółta – zawieszenie działalności Z
wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych
obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub
w szkole. Zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność
usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów
masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia). Siłownie i centra i kluby fitness Strefa
Czerwona – zakaz działalności Strefa Żółta – zakaz działalności Z wyłączeniem basenów, siłowni,
klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a
także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Zakaz prowadzenia
działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich,
saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu
poprawę samopoczucia). Przypominamy, iż osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub
wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są
obowiązane do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, wydarzenia
sportowego lub zajęć sportowych. Należy zachować dystans społeczny. W przestrzeni publicznej
obowiązuje zakrywanie ust i nosa. INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 17 PAŹDZIERNIKA NA TERENIE
WOSIR DRZONKÓW BASEN KRYTY I SIŁOWNIA ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DLA KLIENTA
INDYWIDUALNEGO DO ODWOŁANIA. ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.gov.pl/web/sport/od-soboty-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie
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