
Krāslavas peldbaseina un skvoša zāles iekšējās kārtības noteikumu papildinājums uz 

noteikto ierobežojumu laiku saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu 

1. Apmeklētāju pienākumi, atrodoties Krāslavas peldbaseina telpās: 

1.1. Ievērot 2 metru distanci vienam no otra un darbiniekiem. Distances prasības neattiecas uz vienā mājsaimniecībā 

dzīvojošajiem, kā arī uz divām personām un organizētām grupām (sporta treniņi, nodarbības un fiziskās aktivitātes 

veselības saglabāšanai un uzlabošanai); 

1.2. Ievērot roku higiēnas prasības (izmantot siltu ūdeni, šķidrās ziepes, dezinfekcijas līdzekļus); 

1.3. Ievērot inventāra lietošanas prasības, dezinficēt to pēc lietošanas; 

1.4. Izmantot Krāslavas peldbaseina pakalpojumus tikai pēc iepriekšēja pieraksta: 

1.4.1. Zvanot pa tālr. 62904553 peldbaseina darba laikā, ne vēlāk kā 4 stundas pirms ierašanās; 

1.4.2. Nākamajam Krāslavas peldbaseina apmeklējumam, beidzoties tekošajam apmeklējumam, var pieteikties 

klātienē; 

1.4.3. Sazinoties ar grupu nodarbību vadītāju telefoniski vai SMS veidā. 

1.5. Pirms peldbaseina apmeklējuma uzrādīt personas apliecinošu dokumentu. 

1.6. Pavadīt Krāslavas peldbaseinā ne ilgāk kā 2 h 30 min; 

1.7. Ierasties Krāslavas peldbaseinā ne agrāk kā 10 min. pirms norunātā apmeklējuma laika vai nodarbības; telpas 

pamest nekavējoties, tiklīdz ir beidzies baseina apmeklējums; 

1.8. Samaksa par pakalpojumu notiek tikai ar norēķinu (bankas) karti. 

2. Krāslavas peldbaseina un skvoša zāles apmeklētājiem AIZLIEGTS: 

2.1. Apmeklēt Krāslavas peldbaseinu, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), ja uz 

personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi; 

2.2. Uzturēties telpās, ja neizmanto peldbaseina vai skvoša zāles pakalpojumus; 

2.3. Izmantot ar aizliegumu marķētās dušas un ģērbtuves skapīšus;  

2.4. Organizēt koplietošanas dzērienus un uzkodas. 

3. Krāslavas peldbaseins aicina: 

3.1. Riska grupā esošās personas un personas vecākas par 65 gadiem neapmeklēt Krāslavas peldbaseinu. 

3.2. Skvoša zāles apmeklējumiem ierasties sporta tērpā, nomainīt apavus un atstāt somu norādītā vietā un neizmantot 

garderobes un dušas, kur noteiktos laikos varētu būt lielāks cilvēku pieplūdums;  

4. Apmeklētāju pienākumi garderobēs un dušās:  

4.1. Dušas izmanto ne ilgāk kā 10 minūtes pēc nodarbības;  

4.1.1. Vēlams atturēties no dušu izmantošanas, lai neradītu liekus inficēšanās riskus un “sastrēgumus” garderobē; 

4.2. Garderobes izmantot ne ilgāk kā 15 minūtes;  

4.3. Aizliegts izmantot marķētās dušas! 

5. Skvoša zāles apmeklējuma noteikumi: 

5.1. Aicinām apmeklētājus spēlē izmantot savu inventāru. Nomas inventārs pirms un pēc katras lietošanas tiek 

dezinficēts; 

5.2. Pirms spēles vai nodarbības apmeklētāji dezinficē rokas;  

6. Krāslavas peldbaseina tiesības: 

6.1. Atteikt Krāslavas peldbaseina apmeklējumu, ja klients nav pierakstījies;  

6.2. Izraidīt no Krāslavas peldbaseina apmeklētāju, kurš neievēro iekšējās kārtības noteikumus un to papildinājumu, 

nekompensējot apmeklējuma izmaksas;  

6.3. Krāslavas peldbaseins ir tiesīgs atcelt grupu nodarbības, ja dalībnieku skaits pārsniedz pieļaujamo. 

7. Citi noteikumi:  

7.1. Krāslavas peldbaseins veic klientu reģistrāciju (vārds, uzvārds un kontakttālrunis), nenodot datus trešajām 

personām, izņemot epidemioloģiskās izmeklēšanas gadījumus;  

7.2. Peldbaseinā nav pieejams koplietošanas sporta inventārs; 

7.3. Ierobežojot apmeklētāju skaitu, atbilstoši tās kapacitātei, kā arī veicot iepriekšēju pierakstu, Krāslavas peldbaseins 

ir nodrošinājis iespēju katrā no telpām nodrošināt 2 m distanci, tādēļ par tās ievērošanu ir atbildīgs apmeklētājs.  

7.4. Apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par Krāslavas peldbaseina iekšējās kārtības noteikumu, to papildinājumu un 

Ministru kabineta noteikumu un likumu ievērošanu, kas reglamentē Covid-19 izplatības ierobežojumus. Noteikumi ir 

ievietoti Krāslavas novada mājaslapā www.kraslava.lv un peldbaseina informatīvajā stendā. 

http://www.kraslava.lv/
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