P R IPORO ČILA IN
NAVO DILA
Z A VAŠ B RE ZSKRBEN
O DDIH IN DO BRO
P OČUTJ E

Spoštovani gostje naših bazenov, z vami delimo priporočila in
navodila za obisk bazenov v Termalnem Centru Thermana Park.
Želimo vam prijetno sproščanje v družbi dobrega počutja.

S P LO Š NI NAP OT K I
Obiščite nas le, če ste popolnoma zdravi.
Upoštevajte higieno rok, kašlja in priporočeno varnostno razdaljo (1,5 m).
Razkuževanje rok je mogoče na vseh javnih in skupnih prostorih.
Dvigala uporabljate posamično oz. v okviru istega gospodinjstva.
Upoštevajte usmeritve in navodila osebja.
V kolikor je le mogoče, plačujte brezstično.
TE R MALNI C EN T ER T HE R MANA PAR K LAŠKO
• V Termalni Center vstopajte le, če ste popolnoma zdravi.
• Ob vstopu na bazensko ploščad je strogo prepovedana uporaba vseh vrst obuval, prepovedan je vnos torb,
hrane in pijače.
• Ob prihodu in odhodu si razkužite roke.
• Upoštevajte zadostno medosebno razdaljo najmanj 1,5 m pri vstopu v bazene, tuširanju, garderobah, v vrsti
pred toboganom in drugod. Upoštevajte morebitne talne oznake in oznake na stenah.
• Svoje osebne stvari pospravite v svojo torbo/vrečo in v razkuženo garderobno omarico.
• Zagotovili smo večjo frekvenco čiščenja in dezinfekcije bazenskih in obbazenskih površin ter sanitarij.
• Ob vstopu v vodo upoštevajte predpisano varnostno razdaljo v vodi, ki je najmanj 2 metra.
• Ležalniki so razporejeni glede na navodila ustreznih institucij. V kolikor jih želite premakniti, se obrnite na
reševalca iz vode, ki vam bo pri tem pomagal.
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BA ZEN S K A R ES TAVR AC IJA V T E R MALNE M C E N T RU T HE R MA NA PA R K
• Ob vstopu v bazensko restavracijo si razkužite roke, prav tako je priporočljiva uporaba zaščitne maske.
• Obroke iz bifejske mize bo serviralo naše gostinsko osebje. Na bifejih bo vključena priprava jedi pred
gostom (»front cooking«).
• Hrano pripravljamo po strogih protokolih varnosti, prav tako redno razkužujemo vse skupne površine, mize,
stole in ostalo opremo.
• Jedilni list in mala namizna oprema sta gostom na voljo na izrecno željo. Po uporabi osebje razkuži
uporabljene stvari.
• Za upoštevanje zadostne medosebne razdalje so urejene talne oznake na mestih, kjer se pričakuje čakanje.
• Mize v restavraciji so postavljene na razdalji najmanj 1,5 m od sosednje mize. Za isto mizo lahko sedijo
osebe iz istega gospodinjstva.
• Prepovedano je odnašanje hrane iz restavracije.

SAV NA C EN T ER T HE R MANA PAR K
• V Savna Center vstopajte le, če ste popolnoma zdravi. Ob prihodu in izhodu si razkužite roke.
• Vse osebne stvari pospravite v torbo/vrečo in v dezinficirano garderobno omarico.
• Upoštevajte predpisano varnostno razdaljo med posamezniki, ki je pri tuširanju, v garderobah in drugod
na suhem najmanj 1,5 m, v vodi pa najmanj 2 m. Na mestih, kjer se pričakuje čakanje, upoštevajte talne
oznake.
• Ležalniki v počivališčih so razporejeni glede na navodila ustreznih institucij. V kolikor jih želite premakniti,
se obrnite na zaposlenega v Savna centru, ki vam bo pri tem pomagal.

Hvala, ker razumete naš trud, da zagotovimo varno okolje za vaše
sproščanje v družbi dobrega počutja.
Hvala, ker upoštevate predpisane ukrepe in priporočila in nam tako
pomagate, da vsi skupaj ostanemo zdravi.
Ekipa Thermane d. d.
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