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Wytyczne dla osób przebywających w bazie żeglarskiej KŻPŁ w Rogantach 

 

1. Na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie członkowie KŻPŁ oraz pracownicy PŁ 

z rodzinami, które uzyskały zgodę Zarządu na pobyt w bazie, nie więcej niż 30 osób. 

Pobyt w bazie odbywa się wyłączenie na własną odpowiedzialność. 
2. Każdorazowo po wejściu do budynku (hangaru/toalet) udać się w wyznaczone miejsce 

w celu zdezynfekowania rąk.  

3. W przypadku braku możliwość dezynfekcji rąk, korzystać z własnych rękawiczek 

ochronnych (nitrylowych lub winylowych). 

4. Stosować się do instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, 

zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji  

– instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 

5. Nocleg w pokojach lub przyczepie możliwy jest po 24h przerwie w korzystaniu 

z pomieszczenia przez poprzedniego gościa. 

6. Korzystanie ze sprzętu znajdującego się w Bazie możliwe jest po uzyskaniu zgody 

Kierownika Ośrodka, każdy użytkujący zobowiązany jest zdezynfekować sprzęt przed 

i po użyciu.  

7. Czarter jachtów dozwolony jest wyłącznie dla członków KŻPŁ i podobnie jak 

w przypadku pokoi obowiązuje 24 h przerwa. W tym czasie jacht jest ozonowany.  

Jachty, przyczepy  kampingowe oraz pokoje bierzemy do wynajmu/czarteru 

w niedzielę w godz. 12-16, natomiast wysprzątane zdajemy w sobotę do godziny 

10.00. 

8. Każdorazowo w razie wątpliwości dotyczących korzystania z urządzeń w bazie należy 

pytać Kierownika Ośrodka. 

9. Zminimalizować bezpośredni kontakt z innymi osobami oraz personelem obiektu. 

10. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak: uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoby przebywające na terenie bazy nie 

powinni wchodzić na teren obiektu – hangaru. W przypadku stwierdzenia wyraźnych 

oznak choroby, jeśli gość przebywa aktualnie w ośrodku – powinien poddać się 

czasowej izolacji w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomić dyspozytora 

medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosić incydent do kierownictwa obiektu 

503 810 635 lub Komandor KŻPŁ 502 201 471, co umożliwi obsłudze ustalenie 

obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego 

sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

Ważne. Jeśli dostrzeżemy niepokojące objawy, nie idźmy do lekarza osobiście, 

zadzwońmy: 

• 999 albo 112, 

• całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590,  

• SANEPID Giżycko tel. 87 428 54 98, 

• SZPITAL GIŻYCKI SP. Z. O. O. centrala tel. 87 429 66 66, 
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• oddział Chorób Zakaźnych lekarze tel. 87 429 66 91, pielęgniarki tel. 87 429 66 

92. 

11. Nosić własną maseczkę ochronną lub przyłbicę po wyjściu z zajmowanego pokoju, 

przyczepy lub jachtu w szczególności w pomieszczeniach ogólnodostępnych 

(wyjątkiem jest moment spożywania posiłków). Jeśli w przestrzeni otwartej jest 

możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie trzeba zasłaniać ust i nosa. 

Można więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu 

bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowany będzie odpowiedni dystans społeczny. 

Jeśli nie ma możliwości na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od 

innych – wówczas należy zasłonić usta i nos). 

12. Ograniczyć korzystanie z przestrzeni wspólnych (w szczególności: plac zabaw, wiaty, 

część socjalna hangaru) i przestrzegać zaleceń dotyczących liczby osób mogących 

przebywać równocześnie w danym pomieszczeniu (zgodnie z informacją umieszczoną 

przed wejściem).  

13. Za każdym razem rozpocząć korzystanie z przestrzeni wspólnych  od zdezynfekowania 

rąk.  

14. Sprzęt lub wyposażenie, które są wykorzystywane przez więcej niż jedną osobę 

(dotyczy w szczególności wyposażenia aneksów kuchennych) należy umyć dostępnymi 

środkami czystości (sztućce, talerze, garnki itp.) bądź zdezynfekować (czajnik 

elektryczny, kuchenka mikrofalowa, itp.) przed użyciem. Zasady dezynfekcji dotyczą 

również dostępnego w ośrodkach sprzętu (sprzęt do gier i zabaw, itp.) Po 

każdorazowym skorzystaniu z tych przedmiotów zdezynfekować ręce. 

15. Dwa razy dziennie przeprowadzana jest dezynfekcja toalet i prysznicy, dodatkowo 

każdy korzystający z sanitariatów zobowiązany jest zdezynfekować pomieszczenie 

przed i po użyciu zgodnie z instrukcją. 

16. Nie należy odwieszać odzieży wierzchniej w miejscach ogólnodostępnych tak, aby nie 

miała ona kontaktu z odzieżą innych osób. 

17. W miarę możliwości korzystać z transportu indywidualnego. 

18. Przestrzegać zakazu witania się z innymi osobami poprzez bezpośredni kontakt (np. 

podawanie dłoni).  

19. W trakcie przebywania w zajmowanych pokojach, przyczepach, jachtach zaleca się 

częste wietrzenie pomieszczeń. 

20. Uprzejmie prosimy o utrzymanie użytkowanych pomieszczeń raz jachtów w czystości. 

21. W przypadku kaszlu bądź kichania odsunąć się od innych osób na odległość 2 m, 

zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową, którą po użyciu 

należy niezwłocznie wyrzucić do kosza. Następnie należy umyć i zdezynfekować ręce.  

 

 

 

……………………………….. 

           (data i podpis) 

 


