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OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM A PŘI POBYTU VE FITNESS – COVID-19 

 
Dbáme o vysokou úroveň poskytovaných služeb a v rámci toho i o maximální bezpečnost klientů. S ohledem 
k pandemické situaci COVID-19 a související protiepidemiologická opatření vydaná orgány veřejné moci musíme 
trvat na bezinfekčnosti všech osob pohybujících se v prostorech fitness centra a na dodržování všech aktuálně 
platných protiepidemiologických opatření plynoucích z právních předpisů a na jejich základě vydaných aktů orgánů 
veřejné moci. Za tímto účelem jsou vydávána tato pravidla doplňující Provozní řád a Smluvní podmínky:  
 
1. Každý návštěvník fitness je povinen po celou dobu své přítomnosti v prostorech fitness bezvýjimečně 

dodržovat v tu dobu platná protiepidemiologická opatření plynoucí z právních předpisů a na jejich základě 

vydaných opatření orgány veřejné moci (Vládou České republiky, krajskou hygienickou stanicí atd.) – 

například zakrytí dýchacích cest, udržování sociální distance v určené vzdálenosti atd.  

2. Je zakázáno vstupovat do prostor fitness, má-li návštěvník příznaky typické pro onemocnění COVID-19, tj. 

zejména zvýšenou tělesnou teplotu, nebo horečku, zimnici, nadměrné pocení, průjem, kašel, dušnost, bolest 

v krku, bolest svalů, kloubů, těla nebo hlavy, nevolnost, zvracení, ztráta chuti nebo čichu).  

3. Je zakázáno vstupovat do prostor fitness, je-li osobě známo, že byla v posledních 14 kalendářních dnech ve 

styku (či se pohybovala v bezprostřední blízkosti, tj. do 2 m) s fyzickou osobou, která byla v rozhodné době 

COVID-19 pozitivní, příp. bylo u ní důvodné podezření na toto onemocnění.  

4. Při vstupu do prostor fitness je každý návštěvník povinen použít dezinfekční prostředky k dezinfekci rukou. 

5. Provozovateli svědčí právo podmínit vstup do prostor fitness změřením tělesné teploty. Bude-li u měřeného 

zjištěna tělesná teplota vyšší jak 37 O C, nebude taková osoba vpuštěna do prostor fitness. Bude-li při měření 

zjištěna tělesná teplota v rozmezí 37,0 O až 37,5 O, lze s časovým odstupem 5 minut provést opakované 

měření. Bude-li i v případě opakovaného měření zjištěn tělesná teplota 37 O a vyšší, nebude osoba do prostor 

fitness vpuštěna.  

6. Provozovateli svědčí právo vyzvat návštěvníka fitness ke podrobení se měření tělesné teploty kdykoli 

v průběhu jeho přítomnosti v prostoru fitness. Uvedené v odst. 5 zde platí obdobně.  

7. Bude-li v průběhu návštěvy v prostorech fitness zjištěno, že návštěvník má manifestní příznaky popsané 

v odst. 2, příp. bude-li zjištěna jeho tělesná teplota ve smyslu odst. 5, svědčí provozovateli právo návštěvníka 

z prostor fitness bez odkladu vykázat.  

8. Po každém použití stroje či jiné pomůcky musí být použita dezinfekce – nanést postřik k tomu určený a otřít 

papírovou útěrkou a nebo otřít vlhkým antibakteriálním ubrouskem. Vše dostupné v prostorách fitness na 

místech k tomu určených.  

9. I pro používání šatny, toalet a sprch platí opatření podle odst. 1 (například bezpečná vzdálenost atd.). Při 

používání uvedeného zařízení je třeba vyčkat na jeho uvolnění tak, aby jej bylo možné ve smyslu předmětných 

opatření bezpečně použít. V šatně lze použít pouze každou druhou skříňku, tzn. mezi jednotlivými 

používanými skříňkami musí být jedna skříňka volná.  

10. Bude-li opatřeními podle odst. 1 omezena provozní doba, příp. doba vycházení, upravuje se provozní doba 

fitness centra tak, že odpovídá provozní době stanovené opatřeními podle ods1. 

 

Děkujeme, že respektujete tyto pravidla. 

 
 


