Návštěvní řád pro plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku
v hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují
Rodiče s dětmi přijíždějí k bazénu automobilem, který mohou zaparkovat na přilehlém
parkovišti, nebo přicházejí s kočárkem. Rodiče vcházejí do vstupní haly bezbariérovým
přístupem, kde zanechají kočárek (zajistí kladkou proti případnému odcizení).
Rodiče přijíždějící automobilem mají děti zajištěny v přenosných sedačkách.
Po zajištění kočárku sjedou výtahem do prostoru wellness hotelu, kde si vyzují
venkovní obuv /nečistý prostor/. Zde je přivítá instruktorka, která jim pomáhá s dalším
odbavováním a vyřizuje potřebnou administrativu (docházku, platbu a předává potřebné
informace). Po vyřízení potřebné administrativy a vstupního zdravotního filtru přecházejí
rodiče do čistého prostoru a to do šaten vybavených molitanovými podložkami, které jsou
obšité omyvatelným materiálem z PVC a omyvatelnými postýlkami. Pokud budou mít zájem,
mohou využít i uzamykatelné skříňky. (Klíče od skříněk vydává administrativní pracovnice).
V šatnách odstrojí děti do plenkových kalhotek, sebe do plavek - ve sprše vedle šatny si
osprchují nohy a přecházejí ke sprchám vedle bazénu a tam požádají jiného rodiče, aby jim
hlídal dítě po dobu nezbytně nutnou k osprchování a umytí celého těla mýdlem bez plavek
(rodič hlídá maximálně dvě děti, vlastní a jiné maminky). Takto proběhne hygiena všech
dospělých vstupujících do bazénu. K hygieně rodičů i dětí jsou k dispozici přilehlé toalety a
sprchové kouty. V šatnách, sprchových prostorách i na bazéně jsou rozmístěny nočníky
určené dětem.
Rodiče přicházejí do sprch, po použití WC, kde se řádně umyjí mýdlem, osprchují
důkladně bez plavek, ustrojí do plavek a vracejí se zpět ke svému dítěti. Dítě taktéž osprchují
a řádně omyjí genitálie, ustrojí do plaveček s pevnými gumičkami kolem pasu i nohou nebo
do jednorázových plenkových kalhotek do vody. Použité jednorázové pleny po každém
plavání rodiče vyhodí do plastového uzavíratelného koše s vyjímatelnou vložkou, který bude
umístěn v přístupové hale k bazénu. Tento koš bude pravidelně vyprazdňován během kurzu
plavání.
Po důkladné hygieně vcházejí s dítětem v náručí nebo za ruku (dítě se nesmí po
bazéně pohybovat samostatně, hrozí nebezpečí vážného úrazu uklouznutím) směrem k
výukovému bazénu. V hale bazénu probíhá zdravotní filtr dětí a doprovodných osob i
v průběhu konání kurzu, který zajišťuje proškolená instruktorka plavání. Pod odborným
dohledem proškolené instruktorky probíhá třicetiminutová výuka, zaměřená na pohybový a
citový rozvoj nejen dítěte, ale i matky či otce.
Po skončení výuky rodič dítě řádně osprchuje, ošetří a osuší vlastním ručníkem (erární
prádlo není poskytováno) a poté se vrací do šaten, kde dítě i sebe ustrojí a přechází do
místnosti pro aklimatizaci dětí. V aklimatizační místnosti rodič může dítěti dát napít nebo
nakrmit. Místnost bude vybavena lavicemi, molitanovými podložkami obšitými omyvatelným
materiálem z PVC, vlastním kobercem, stolečkem, plastovými židličkami a hračkami pro
jednotlivá věková období dítěte. Do všech prostor bazénu je přísně zakázáno nosit jakékoliv
věci ze skla.
K vysušení vlásků po plavání budou k dispozici ruční fény.
Zhruba po půlhodině povinné aklimatizace opouští objekt hotelu Rajská zahrada.
Před zahájením plavání jsou všechny prostory konání kurzů včetně ploch, hraček,
plaveckých pomůcek, molitanových podložek, které přicházejí do kontaktu s dětmi důkladně
vyčištěny (mechanicky), dezinfikovány a opláchnuty pod tekoucí vodou. K dezinfekci
používáme prostředky vhodné pro expodovaná zdravotnická pracoviště (Savo, Incidur), které
se střídají a dle návodu se přesně dodržuje příprava expoziční doba, aby se zabránilo vzniku
rezistence baktérií.
Spektrum účinnosti dezinfekčních prostředků :
SAVO Prim – Spektrum účinnosti – A,B,T,M
INCIDUR SPRAY – Spektrum účinnosti – A,B
Vysvětlivky :
A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
B – usmrcení virů
T – usmrcení mikrobakterií komplexu M tuberculosis
M - usmrcení potenciálně patogenních mikrobakterií

Dezinfekční prostředky se budou používat střídavě 1x za 14 dní na tyto předměty:
•
•
•
•
•
•

Veškeré pomůcky a hračky na plavání
Molitanové podložky eventuelně přebalovací stoly
Postýlky
Sedáky pro děti ve sprchách
Nočníky
Omyvatelné hračky v aklimatizační místnosti

Postup v případě kontaminace ploch / malé plochy a soc. zařízení / biologickým
materiálem – ihned na plochu do úplného smočení nastříkat dez. prostředek nebo otřít
dostatečně namočenou utěrkou a nechat zaschnout, v případě potřeby mechanicky vyčistit.
Postup při kontaminaci pomůcek biologickým materiálem – ihned předčistit, opláchnout
pod tekoucí pitnou vodou a ponořit do dez. prostředku nebo mechanicky očistit a opláchnout.
Dezinfekce bude probíhat ve sprchových prostorách, pomůcky na plavání i hračky pro
děti budou důkladně očištěny a dezinfekce bude prováděna zanořením do lavoru o průměru
80 cm, který bude umístěn v prostoru sprchy a ve kterém bude připraven správně ředěný
dezinfekční prostředek. Doba působení dezinfekce bude dodržována přesně dle návodu a
doporučení každého jednotlivého dezinfekčního prostředku. Dezinfikované hračky
odkládáme na připravené podložky, kde necháváme dezinfekci působit. Po skončení
expoziční doby všechny pomůcky a hračky opláchneme pod tekoucí vodou.
Hračky v okolí bazénu budou umístěny na speciálních podložkách, které se nacházejí
v blízkosti výukového bazénu.
Po skončení plavání jsou hračky i plavecké pomůcky očištěny, dezinfikovány,
opláchnuty pod tekoucí vodou a osušeny. Plavecké pomůcky budou rozvěšeny na
speciálních držácích ve strojovně, jednotlivé pomůcky se nesmí vzájemně dotýkat, aby
mohly dobře proschnout. Nočníky po skončení kurzů jsou očištěny, vydezinfikovány,
opláchnuty a uloženy ve větratelném prostoru, který se nachází v místnosti vedle bazénu vyčleněná část strojovny. Molitanové podložky jsou rozvěšeny na sušáku na prádlo
v prostoru šatna a po zaschnutí jsou uloženy do větratelného prostoru, určeném pro ostatní
pomůcky.
Dezinfekční prostředky a pomůcky potřebné pro jejich čištění budou uskladněny
v úklidové specielní uzamykatelné místnosti přístupné pouze personálu.
Během provozu jsou v šatně, na bazéně i v aklimatizační místnosti rozmístěny
uzavíratelné odpadkové koše – likvidaci odpadu zajišťuje provozovatel kurzu plavání dětí.
Po skončení provozu úklid kolem bazénu, sprch a šatny zajistí provozovatel Rajské
zahrady – úklid aklimatizační místnosti zajistí provozovatel kurzu plavání dětí – vše ošetřeno
ve smlouvě.
Celá tato aktivita probíhá odděleně od ostatního provozu a to každé úterý a středu
celoročně (mimo letních prázdnin). V tyto dny je bazén určen pouze pro děti registrované ve
Světě dětí. Začátek provozu je v 9.00 hod. a předpokládaný konec dle zájmu plavajících
rodičů s dětmi.
V těchto dnech i hodinách nebude na bazéně probíhat žádný jiný souběh činností, vše
je připraveno pouze pro plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku.
Schválený Provozní řád i s touto přílohou bude vyvěšen na viditelném místě na bazéně.
V Náchodě 25. 8. 2014
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