Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. házirend kivonat
Érvényes: 2020.11.02-től visszavonásig!
Kérjük, kövessék figyelemmel a Fürdőnkben elhelyezett tájékoztatókat, és tartsák be a szabályokat!
Az Önök és dolgozóink egészségének védelme érdekében Fürdőnk az alábbi óvintézkedéseket vezette be kiadott Covid19 járványügyi készültség időszakában a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának 2. kiadása (2020. június 18.)
alapján és a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében:
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Fürdőnkben nincs életkorhoz kötött időkorlát, a teljes nyitvatartási időben bárki számára látogatható.
A fürdővendégek számára a medencéken és a szaunákon kívüli fedett részeken a maszkhasználat kötelező,
az orr és száj eltakarásával, rendeltetésszerűen.
Aki az üzemeltető dolgozójának felszólítására nem, vagy nem megfelelően viseli a maszkot, azt az üzemeltető
köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
A fürdő pénztáránál felfestéssel jelöljük a 1,5 m betartandó távolságot.
A beléptetésnél kézfertőtlenítő áll Vendégeink rendelkezésre.
Amennyiben lehetséges, válassza a bankkártyás fizetési módot készpénz helyett!
A járványügyi készültség időszakában mind a kültéri, mind a beltéri medencék üzemelnek! (Kivételt
képeznek ez alól a csak szezonálisan nyitvatartó egységek.)
A medencékben minden élményelem üzemel! (Az ún. vízfelszín feletti hatással, légbefúvással járó eszközök
is.)
A medencékben és szaunákban a maximális egyidejű terhelhetőség nem léphető túl. (Kifüggesztve
megtalálható a medencéknél, szaunáknál.)
A NEAK által finanszírozott gyógyászati kezelések teljes körűen igénybe vehetők.
A gyógyászati váró- és kezelőhelyiségekben kötelező a maszk viselése.
A belső vendégforgalmi részeken gyakoribbá tettük a fertőtlenítő takarítást, a kilincseket, korlátokat,
villanykapcsolókat, vizesblokkokat óránként takarítjuk, fertőtlenítjük.
Kérjük, a liftet csak indokolt esetben használják, és vegyék figyelembe a 1,5 méteres távolság betartását!
Éttermeink és büféink az aktuális kormányrendelet értelmében üzemelnek, bővebb információ a kiszolgáló
egységeknél. 2020. november 2-től a szigorúbb maszkviselési szabályok értelmében a Fürdőben található
vendéglátóegységek területén a vendégek kötelesek maszkot viselni, kivéve, amíg ételt, italt fogyasztanak.
A járványhelyzettel kapcsolatos információkat és híreket rendszeresen közzétesszük a Fürdő weboldalán és
hivatalos Facebook oldalán.

