
 
 
 
 
 

 
 

Vážení rodiče. 
 

Filia klub přijal na základě nařízení a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR  
při výuce plavání dětí od 25.5.2020 do odvolání tato opatření: 

 

• Přicházejte do prostor Filia klubu maximálně 20 minut před lekcí, rodiče i starší děti přicházejte           
v rouškách ev. jiném zakrytí úst a nosu. 

• Boty si ukliďte do botníků, z hygienických důvodů se botníky nebudou zamykat. 
• Po vstupu prosím použijte na ruce dezinfekci nebo si ruce umyjte na toaletách mýdlem s virucidními 

účinky. 
• V celém prostoru dodržujte mezi sebou předepsané odstupy cca 1,5 - 2 metry. 
• Prostory v této době nebudou sloužit jako klub, proto do odvolání dětem noste vlastní hračky 

(v prostoru herny nebudou naše kostky k dispozici), také dětem noste vlastní pití a svačinky. 
• Solná jeskyňka je do odvolání uzavřena. 
• Na recepci nebude možný nákup zboží – vyjma plavacích plín, nachystejte si prosím drobné 20,- Kč. 

Kurzovné prosím uhraďte na účet (na recepci není terminál). 
• Lekce absolvujte s minimálním doprovodem a do odvolání prosím neberte s sebou návštěvy. 
• Při použití toalety dodržujte správný postup mytí a dezinfekci rukou. 
• Pro malé děti si noste svoje podložky do herny i do prostor sprch. 
• Ve všech prostorách používejte roušky, které si odložíte při odchodu do sprch do skříněk. 

V prostorách sprch a bazénu roušky nepoužívejte. 
• V lekci se budeme snažit o co nejmenší počet osob v bazénu 4 - 5 dětí s rodiči, počty budou 

přizpůsobeny i věku dětí, maximálně může v bazénu být přítomno 6 dětí s doprovodem. 
• Ve sprchách se zdržujte co nejkratší dobu před i po lekci, potřebujeme čas na úklid a dezinfekci 

prostor a plavacích pomůcek. 
• Prostory Filia klubu opusťte co možná nejdříve po nakrmení a aklimatizaci po plavání. 

     Prosíme průběžně kontrolujte zdravotní stav Vašich dětí i Vás samotných, při jakémkoliv podezření 
nemoci Filia klub nenavštěvujte. Zároveň prosíme o omluvy v náhradovém systému, aby mohly Vaši 
lekci využít jiné děti. 

 
Děkujeme za pochopení a spolupráci při respektování těchto opatření. 

Pro vaši informaci: 

• Po ukončení každé lekce budeme dezinfikovat plavací pomůcky, hračky a prostory sprch, sociálního 
zařízení a šaten, pokud to bude možné (teplé počasí) prostory vyvětráme. 

• Pro úklid používáme dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. 
• Zakoupili jsme také GENERÁTOR OZONU, který budeme používat k dezinfekci vzduchu, veškerých 

ploch a věcí (např. plaveckých pomůcek) v prostorách recepce, herny a šaten. 

 
Provoz Filia klubu, zdraví dětí, rodičů i lektorů závisí na zodpovědném chování nás všech. 

 

Chtěli bychom, abyste se ve Filia klubu cítili v pohodě a bezpečně  
a z plavání s Vašimi dětmi jste měli radost. 
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