Provozní řád klubové sauny v areálu
T. J. Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2
Provozovatel sauny je T. J. Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2
Sauna je nedílnou součástí areálu.
Správa areálu : vedoucí údržby a správy budov a proškolení zaměstnanci SP

1. Provozní doba sauny
Provozní doba sauny bude stanovena dle zájmu členů Sokola Pražského (dále jen SP), kteří v každém
případě musí dbát na maximální úspornost v provozu sauny.

2. Popis zařízení sauny
Prostor sauny se skládá z následujících vzájemně propojených provozních součástí:





Vstupní část, šatna, sprcha, WC
Vlastní potírna
Ochlazovna – sprchy, WC
Odpočívárna

3. Organizace provozu sauny
1. Sauna slouží pro interní využití členů SP.
2. Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní
odpovědnost, i když si vyžádal radu lékaře. Do sauny nevstupují osoby, které zjevně trpí příznaky
akutního onemocnění (horečka, kašel, rýma, průjem a pod.) a přenosnými záněty horních cest
dýchacích, nebo nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími, nebo
krvácejícími ranami.Vstup dále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též
členům rodin, jejichž někteří členové trpí některou infekční chorobou. Zásadně není povolen
přístup podnapilým osobám. Děti vstupují do sauny pouze v doprovodu dospělých.
3. Provoz sauny zajišťuje správa areálu po dohodě s členy SP.
4. Lékárnička je u správy areálu. V případě nutnosti je povinností správy areálu zavolat lékaře.
5. Saunující se jsou povinni dodržovat provozní řád a dbát pokynů a nařízení správy budov.
6. Správa areálu je povinna znát a dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.

4. Úklidový řád sauny
1. Úklidem v sauně je pověřena pracovnice zajišťující úklid v areálu tělocvičen.
2. Všechny prostory sauny, předměty a zařízení průběžně udržuje v čistotě. Jednou denně po skončení
provozu myje vodou a čistícím prostředkem všechny prostory sauny, drhne je kartáčem
a vydezinfikujeme dezinfekčním prostředkem. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky
a ostatní nábytek, radiátory, topení apod. nejméně jednou týdně otírá čistým hadrem navlhčeným
v dezinfekčním prostředku. Záchodová sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se musí nejméně
jednou denně omýt dezinfekčním prostředkem. Průběžně doplňuje toaletní papír.
3. Ochlazovna je jednou denně čištěna dezinfekčními prostředky. Přiváděná voda je z městského řadu.
4. Potřeby úklidu a čištění ukládá v úklidové místnosti. Kartáče a štětky používané k čištění záchodu
nesmí použít k jinému účelu. Po použití je řádně očistí a uloží do dezinfekčního roztoku.
Dezinfekční prostředky
Orthosan BF 12

Koncentrace
2%

Expozice
30 vt., do zaschnutí

Chloramin

2–3%

30vt., do zaschnutí

Desam GK

0,5 %

30vt., do zaschnutí

Incidur

0,5 %

30 vt., do zaschnutí

Savo Prim

1%

30 vt., do zaschnutí

V Praze dne 3.5.2011

Martina Schořová
starostka T. J. Sokol Pražský

