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LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS PELDBASEINA
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
PAPILDINĀJUMI
(Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseinā)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar 2020.gada
29.jūniju Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseinā (tālāk tekstā peldbaseins) tiek ievēroti
epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Uz laiku, kad valstī tiek ievēroti drošības noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai, Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseins ir izdevis Papildinājumus, kuros norādīti
speciāli noteikumi peldbaseina apmeklēšanai.
Papildinājumi ir Ludzas pilsētas ģimnāzijas lietošanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
Noteikumi ir ievietoti Ludzas novada tīmekļvietnē www.ludza.lv un uz peldbaseina informatīvā
stenda.
1. Peldbaseina apmeklējuma laikā pēc iespējas ievērot 2 m distanci. Uz vienu personu tiek
nodrošināti ne mazāk kā 4 m².
2. Peldbaseinā vienlaikus maksimālais pieļaujamais personu skaits no 2020.gada 29.jūnija līdz
30.jūnijam:
2.1. Sporta peldbaseinā - 23 personas,
2.2. Bērnu peldbaseinā - 4 personas,
nodrošinot vienai personai 12 m² ūdens virsmas platības.
3. No 2020.gada 01.jūlija līdz 31.augustam peldbaseinā vienlaikus maksimālais pieļaujamais
personu skaits:
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3.1. Sporta peldbaseinā - 34 personas,
3.2. Bērnu peldbaseinā - 6 personas,
nodrošinot vienai personai 8 m² ūdens virsmas platības.
4. Peldbaseina apmeklējums tiek nodrošināts tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Ierasties peldbaseinā
10 minūtes pirms apmeklējuma sākuma.
5. Pirms peldbaseina apmeklējuma uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.

6. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, Ludzas pilsētas ģimnāzijas
peldbaseinā tiek veikta apmeklētāju uzskaite (vārds, uzvārds, kontakttālrunis) Apmeklētāju
uzskaites žurnālā.
7. Lai regulētu klientu plūsmu un palīdzētu ievērot nepieciešamos drošības pasākumus, peldbaseina
ēkā tiek izvietoti speciālie grīdas marķējumi un zīmes (skat. 1.pielikumu).
8. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu:
8.1. roku higiēnai tiek nodrošināts silts ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi vai
spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi (kas satur vismaz 70 % etanola);
8.2. veikta regulāra telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un
dezinfekcija;
8.3. baseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrācija uzturēta noteiktā
diapazona augšējās robežās (maksimāli pieļaujamā brīvā hlora norma ir 1,0 mg/l);
8.4. telpas tiek regulāri vēdinātas.
9. Nedrīkst apmeklēt peldbaseinu, ja ir slikta pašsajūta vai ir kādi no saslimšanas simptomiem:
paaugstināta temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana.
10. Apmeklējot peldbaseinu, pievērst pastiprinātu uzmanību personīgās higiēnas jautājumiem (roku
dezinfekcijai).
11. Jebkurā no telpām ir jāievēro 2 metru distance.
12. Ģērbtuves un dušas telpās nedrīkst uzkavēties ilgāk par 15 (piecpadsmit) minūtēm.
13. Peldbaseinā nav pieejams koplietošanas sporta inventārs.
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