
 ŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ od 26 CZERWCA 2021 R.

WCIĄŻ POZOSTAJE LIMIT UCZESTNICTWA

Sport – kryte obiekty sportowe, baseny

 dla wszystkich
 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie 
miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie)

Sport – siłownie
 limit 1 osoba na 10m2
 reżim sanitarny

DODATKOWO:

Do liczby osób nie wlicza się zaszczepionych przeciwko 
COVID-19. 

WERYFIKACJA OSÓB ZASZCZEPIONYCH ODBYWAĆ SIĘ
BĘDZIE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE:

- okazania dowodu tożsamości

- certyfikatu zaszczepienia przeciwko COVID-19

W KASIE OBSŁUGI KLIENTA MOSiR MYSZKÓW
oraz przy wejściu na siłownię w RECEPCJI SIŁOWNI

Od 1 czerwca certyfikat w Polsce można pobrać bezpłatnie z strony Internetowego
Konta Pacjenta w postaci PDF nadającej się do prezentacji na urządzeniach mobilnych

i do wydruku (logowanie poprzez stronę pacjent.gov.pl). 

Po 25 czerwca UCC będzie dostępny także w aplikacjach mojeIKP I mObywatel.
Certyfikat otrzymać można również w postaci wydruku papierowego 

w punkcie szczepień. 
Certyfikaty będą wydawane po każdej z dawek szczepionki 

z wyraźnym oznaczeniem cyklu (1/2, 2/2, 1/1).
W Polsce certyfikat ważny będzie 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki. 
Jest to czas potrzebny do uzyskania odporności po pełnym cyklu szczepienia. 



MOSiR MYSZKÓW 
(udostępnione usługi z wykazanym limitem wejść)

● BASEN – do max. 39 osób w jednym czasie 
     (50% obłożenia) + osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które   

       nie wliczają się do limitu wejść.

● WIDOWNIA  czynna – udostępnione 50% miejsc   

      siedzących (zajęte co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie)
       + osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które nie wliczają się do  

limitu wejść.

● SALA GIMNASTYCZNA – do max. 16 osób 
      w jednym czasie (1 osoba na 15 m²)  + osoby zaszczepione   
         przeciwko COVID-19, które nie wliczają się dolimitu wejść.

● SALKA WIELOFUNKCYJNA NR 1 (fitness) - do  

       max. 6 osób w jednym czasie (1 osoba na 15 m²)  + osoby 
          zaszczepione przeciwko COVID-19, które nie wliczają się do limitu  
          wejść.

● SALKA WIELOFUNKCYJNA NR 2 (boks)- do max. 4         

       osób w jednym czasie (1 osoba na 15 m²)  + osoby           
          zaszczepione przeciwko COVID-19, które nie wliczają się do  limitu  
          wejść.

● SIŁOWNIA - do max. 37 osób w jednym czasie 
      (1 osoba na 15 m²)  + osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, 

        które nie wliczają się do limitu wejść.

● SAUNY:

 -    SUCHA   1 osoba w jednym czasie 

  -   PAROWA 1 osoba w jednym czasie 
  + osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które nie wliczają się do       

limitu wejść.



W myśl zasady PAMIĘTAJMY
 „DYSTANS  - DEZYNFEKCJA -  MASECZKA”


