PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W PARKU LINOWYM NA RÓWNICY
W ZWIĄZKU Z SARS-CoV-2
Niniejsza Procedura zostaje wdrożona z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i obowiązuje przez cały okres trwania
ww. epidemii.
1) Organizator Parku odmawia sprzedaży biletu wstępu do Parku w przypadkach szczegółowo
wskazanych w Regulaminie, a także w przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z treścią
niniejszej Procedury i akceptacją jej treści.
2) W przypadku stwierdzenia u osoby chcącej skorzystać z Parku wyraźnych oznak choroby jak:
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na
teren Parku. W takim przypadku osoba winna skontaktować się telefonicznie
z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym. W razie pogarszania się
stanu zdrowia Obsługa Parku skontaktuje się z nr 999 lub 112.
Gdy ww. objawy zostaną zaobserwowane już w trakcie pobytu Gościa na terenie Parku, osoba taka
winna udać się niezwłocznie do miejsca wskazanego przez Obsługę Parku i postąpić zgodnie
z wytycznymi wskazanymi powyżej oraz udzielić Obsłudze Parku informacji umożliwiającej
ustalenie obszaru, w którym się poruszała i przebywała. Obsługa Parku dokona rutynowego
sprzątania, zgodnie z procedurami Parku oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe - na obszarze
w którym poruszała się i przebywała osoba, o której mowa powyżej. Obsługa Parku podejmie
również działania mające na celu ustalenie listy Uczestników obecnych w tym samym czasie
w części/częściach Parku, w których przebywała osoba z objawami chorobowymi, w celu zalecenia
im stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Równocześnie Obsługa Parku powiadomi o zaistniałej sytuacji właściwą miejscowo powiatową stację
sanitarno-epidemiologicznej.
3) Uczestnicy Parku są zobowiązani do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
a) w obrębie kasy biletowej,
b) podczas ubierania i rozpinania uprzęży,
c) w trakcie szkolenia - gdy brak jest możliwości zachowania dystansu co najmniej 1,5 m
pomiędzy poszczególnymi osobami;
d) na głównych ciągach komunikacyjnych - gdy brak jest możliwości zachowania dystansu co
najmniej 1,5 m pomiędzy poszczególnymi osobami.
W trakcie korzystania z Tras Uczestnik nie korzysta z maseczki. Przy czym w przypadku interwencji
instruktora Uczestnik jest zobowiązany do jej niezwłocznego założenia.
Zaleca się, aby osoby towarzyszące, które nie korzystają z atrakcji Parku, ale przebywają na głównych
ciągach komunikacyjnych, w obrębie kas biletowych oraz w innych miejscach na terenie Parku - gdy
brak jest możliwości zachowania dystansu co najmniej 1,5 m pomiędzy poszczególnymi osobami,
zakrywały nos i ust przy pomocy maseczki.
Jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne co do zakrywania ust i nosa, Uczestnik winien
poinformować o tym Obsługę Parku w momencie zakupu biletu. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie
stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 5 roku życia.
4) DYSTANS SPOŁECZNY
a) Osoba chcąca skorzystać z Parku winna wypełnić Formularz Uczestnictwa
w miejscu wskazanym przez Obsługę Parku, gwarantującym zachowanie wymaganego dystansu
społecznego.
b) Organizator Parku zaleca zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób
przebywających w Parku: 1) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na

opiekę nad: a) dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, b) osobą z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie; 2) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub
gospodarujących; 3) chyba że osoby te realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym
mowa powyżej.
c) W trakcie korzystania z Tras, na platformie i na przeszkodzie może znajdować się jeden
Uczestnik. Przy czym na platformie może znajdować się dwóch pełnoletnich Uczestników lub
jeden pełnoletni Uczestnik z dwójką dzieci, jeśli osoby te wspólnie zamieszkują lub wspólnie
gospodarują.
5) Kask - Uczestnicy pokonują trasy w kaskach udostępnionych przez Organizatora lub w kaskach
własnych.
6) Uczestnicy podczas korzystania z Tras są zobowiązani do korzystania z rękawic. Rękawice można
zakupić w kasach biletowych lub korzystać z własnych rękawic.
7) Dezynfekcja rąk – na terenie Parku rozmieszczone są stacje dezynfekcyjne z płynem do dezynfekcji
rąk dostępne dla Uczestników Parku wraz z instrukcjami do dezynfekcji rąk. Stacje dezynfekcyjne
znajdują się:
a) w obrębie kas biletowych - 1 dezynfektor na każde 50 m2 powierzchni,
b) ciągi komunikacyjne – 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi,
c) przy wejściach na Trasy,
d) przy wejściu do toalety.
Uczestnicy powinni dokonać dezynfekcji rąk co najmniej przed zakupem biletów
w kasach oraz przed wejściem na każdą z Tras.
8) Dezynfekcja uprzęży i kasków – uprzęże oraz kaski są dezynfekowane po każdym użyciu
specjalnym środkiem dopuszczonym przez producenta.
9) Dezynfekcja pozostałych miejsc - Obsługa Parku na bieżąco dezynfekuje: toalety, blaty przy kasach
oraz ławki.
10) Na terenie Parku dostępnych jest 15 szafek, w których Uczestnicy za dodatkową opłatą mogą
przechowywać swoje rzeczy. Szafki i kluczyki do szafek są dezynfekowane każdorazowo przed ich
udostępnieniem Uczestnikowi.
11) Organizator Parku, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno Gości Parku jak i Obsługi Parku,
zachęca do dokonywania płatności bezgotówkowych.
12) Podstawowe numery alarmowe:
a) Pogotowie ratunkowe: 999,
b) ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112,
c) Całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia: + 48 222 500 115.
13) W przypadku kiedy Uczestnik umyślnie nie przestrzega obowiązków wskazanych w punkcie
3 niniejszej Procedury, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie
Parku (w tym Obsłudze Parku), Obsługa Parku - po uprzednim zwróceniu uwagi Uczestnikowi- może
odmówić mu dalszego korzystania z Parku i poprosić o opuszczenie Terenu Parku.
14) W przypadku gdy osoba towarzysząca Uczestnikowi umyślnie nie przestrzega obowiązków
wskazanych w punkcie 2 niniejszej Procedury, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu innych osób
przebywających na terenie Parku (w tym Obsłudze Parku), Obsługa Parku - po uprzednim zwróceniu
uwagi - może poprosić o opuszczenie Terenu Parku.

15) W związku z treścią niniejszej Procedury Bezpieczeństwa, Organizator Parku informuje, że pkt. II
podpunkt 2 (w zakresie korzystania przez Uczestników z własnych rękawic i kasków) oraz pkt. II
podpunkt: 3, 4, 5, 14 zdanie pierwsze - Załącznika nr 2 do Regulaminu Parku Linowego w Ustroniu Zasady Bezpiecznego Korzystania z Parku Linowego w Ustroniu nie obowiązuje w okresie
obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.

