SZENTÚT FÜRDŐ VASVÁR
Belépési tájékoztató!

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy az alábbi szabályok a Vasvári fürdő újranyitásával egy
időben lépnek életbe! A szabályok a hatályos Kormányrendeletek alapján kerültek
kidolgozásra, melyek nemcsak a vendég, de a fürdő számára is kötelező érvényűek, azokat
felülbírálni nem áll módunkban:
FÜRDŐZZÖN BIZTONSÁGOSAN! Házirend kiegészítés
A COVID-19 JÁRVÁNY IDEJE ALATT AVASVÁRI SZENTKÚT FÜRDŐ HÁZIRENDJE
AZ ALÁBBI RÉSZEKKEL EGÉSZÜL KI:
A vendégek a Vasvári fürdőbe való belépéssel és a belépő megvásárlásával elfogadják a
házirendet és annak kiegészítését és kötelezettséget vállalnak annak betartására. Tájékoztatjuk
kedves vendégeinket, hogy jelen házirend a Vasvári fürdő meglévő házirendjével együttesen
alkalmazandó.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fürdőlátogatók magatartása, szokásai alapvetően
befolyásolják a medencék vízminőségét, jelen helyzetben pedig még nagyobb hangsúlyt kap a
helyes
higiénés
fürdőkultúra.
Vigyázzunk
magunkra
és
egymásra
is!
Kérjük,
fürdőlátogatása
során
ügyeljen
az
alábbiakra:
Amennyiben a fürdőlátogató vendégek száma eléri az egyidejű maximális kapacitást, úgy a
Vasvári
fürdő
átmenetileg
szüneteltetheti
a
jegyárusítást.
Beléptetés általános szabályai
•
•

A fürdőbe történő belépés alapfeltétele a védettségi igazolvány bemutatása!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy e rendelet a már megvásárolt bérlettel
rendelkező vendégekre is vonatkozik!

•
•

•
•

•
•
•
•

A fürdőben, illetve a strandon a koronavírus ellen védett (VÉDETTSÉGI
IGAZOLVÁNNYAL -plasztikkártyával - RENDELKEZŐ) személy, valamint a
felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett!
A Vasvári fürdő munkatársai kötelesek ellenőrizni a belépő személy védettségi
igazolványát, és amennyiben a belépni kívánó vendég nem adja azt át ellenőrzésre,
akkor a személy belépését munkatársaink kötelesek megtagadni, valamint
elküldeni a fürdőből.
A belépés során a vendég a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
bemutatására köteles.
A 18 év alattiak esetében a személyi igazolvány, diákigazolvány is elkérhető az életkor
bizonyítása érdekében, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az adott személy gyermek.
(Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a védettségi igazolványon szereplő adatok nem
kerülnek rögzítésre, továbbá nem kerül fénymásolásra sem.)
A maszk viselése azokon a helyszíneken, ahol a 1,5 méteres távolság nem tartható – a
medencetér kivételével – javasolt.
PAPUCS HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! Kérjük, a vendéglátóhelyeken a saját
törölközőjüket a székek ülő- és hátlapjára helyezve foglaljanak helyet.
Használják rendszeresen a kihelyezett kézfertőtlenítő szereket!
A vasvári fürdő alkalmazottai kötelesek maszkot viselni a fürdő egész területén,
amennyiben
nem
rendelkeznek
védettségi
igazolvánnyal!

Belépés, jegyvásárlás
•
•

•

Csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató vendég fogadható. Kollégáink
szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik a belépő vendégek testhőmérsékletét!
A Vasvári fürdő belépőjegy vásárló épülete előtt 1,5 méteres távolság betartásával
tartózkodhatnak a sorban álló vendégek, illetve a bejutásra várók. Amennyiben a belső
térben tartózkodók száma eléri a maximumot, úgy a további érkezők az épületen kívül
tartózkodhatnak, ott is az egymástól 1,5 m távolságot betartva. A belső térben a 1,5 m
távolság a padozaton jelzésre kerül.
Strand nyitását követően: A jegypénztárnál egy háztartásba tartozók közül csak egy
álljon be a sorba, a többiek, kérjük, az épület előtt várakozzanak. A jegyvásárlást
követően, kérjük, hogy az épület előtt rögzítsék karjukon a strandszalagot, majd
kollégáink a kézre felerősített strandszalagok felmutatását követően engedik be
vendégeinket a strand területére.
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