
Hygienické požadavky na chování návštěvníků přírodních a 

umělých koupališť (krytých  i nekrytých) v době koronavirové 

pandemie 
 Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem 

s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.  

 Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře 

nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat 

do areálu zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech 

těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec 

nenavštěvovat.  

 Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření MZ, především co se 

týká shlukování na veřejně dostupných místech. V areálu koupaliště se mají pohybovat 

nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy. 

 Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat 

distanční vzdálenost cca 2 m.  

 Návštěvníci jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu 

v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a 

nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem 

koupání a vlastního koupání (ochranný prostředek dýchacích cest se odkládá na 

podložce nebo lehátku). Náležitosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest jsou 

upraveny aktuálním mimořádným opatřením MZ1 , umělé kryté bazény a koupaliště -viz 

opatření  MZ ze dne 3.5. 2021 – podle tohoto opatření platí pro tyto provozy výjimka 

z nošení ochranných prostředků.    

 Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné 

důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, a/nebo jejich dezinfekce 

dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě 

k dispozici.  K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové 

vzduchové osoušeče rukou. Dále se doporučuje zvýšená sanitace těchto WC. 

 Upřednostnit v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby.  

 

Podle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících mimořádných opatření nelze 

vyloučit změny. V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální 

epidemiologické situaci a v té době platným podmínkám. Doporučujeme zejména 

sledovat internetovou stránku MZ2. 
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