BEZPIECZEŃSTWO W OBIEKCIE TEPFACTOR:
1.

Na terenie TEPfactor mogą przebywać wyłącznie osoby zgodnie z dokonaną rezerwacją.

2.

Dezynfekcja lokalu oraz poszczególnych pokoi odbywa się w godzinach wyznaczonych po
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każdym zakończonym slocie gry. Lista slotów dostępna jest na stronie internetowej
https://www.tepfactor.pl/pol/reservation/ Maksymalna ilość osób mogących przebywać na
terenie TEPfactor w czasie trwania każdego slotu to 50 osób (50% dopuszczalnej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W ZWIĄZKU Z COVID –19
Realizując obowiązek informacyjny i dbając o wspólne bezpieczeństwo informujemy, że

maksymalnej ilości).
3.

W obiekcie TEPfactor znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk wraz z

wprowadzamy procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące naszych Gości oraz obsługę

instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. Każdy Klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk

TEPfactor w okresie zagrożenia COVID-19.

bezpośrednio po wejściu do lokalu TEPfactor, a także każdorazowo po opuszczeniu toalety.
4.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją oraz stosowanie się do określonych zasad
funkcjonowania naszych obiektów w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

W łazienkach znajdują się dozowniki z mydłem o zwiększonej zawartości środków
bakteriobójczych (w stężeniu dopuszczalnym) oraz instrukcja prawidłowego mycia rąk.

5.

Z użytkowanie wyłączone zostają: szatnia oraz prysznice. Dostępne są szafki zamykane na

Niniejsze procedury obowiązują od 6 czerwca 2020 do odwołania.

PRZYGOTOWANIE LOKALU:

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS GRY:
1.

1.

ściereczki itp.) W lokalu obowiązuje zasada korzystania z jednorazowych ręczników

W trakcie wizyty w obiekcie TEPfactor na terenie recepcji, i holu głównego wszyscy

papierowych. Porcelana oraz szkło wyparzane jest regularnie w profesjonalnym urządzeniu

Klienci zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic zasłaniając usta i nos.

i temperaturze nie mniejszej niż 60 st. C

Wyjątkiem jest teren gry (jaskinia).
2.

Pracownik TEPfactor przyjmujący Klienta zobowiązany jest do noszenia maseczki

2.

4.

jest świeże.

Podczas wizyty w TEPfactor należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy
3.

rozmówcami. Zalecana odległość to 2m.

grę, przyciski wyboru poziomu trudności, przyciski alarmowe, klamki drzwi, czytniki,
zegarki dla graczy etc.)

ankiecie.
W

czasie

obowiązywania

obostrzeń

zachęcamy

do

dokonywania

płatności

bezgotówkowych, za co serdecznie dziękujemy.
6.

Sprzątanie lokalu TEPfactor pomiędzy slotami (rezerwacjami) obejmuje dezynfekcję
wszystkich powierzchni dotykowych (w szczególności panele dotykowe uruchamiające

Klient po przybyciu do TEPfactor zobowiązany jest do wypełnienia krótkiej ankiety
epidemiologicznej oraz badania temperatury ciała – wynik zostanie zarejestrowany w

5.

W TEPfactor znajduje się unikalny system wentylacji, który gwarantuje ciągłą wymianę
powietrza z zewnątrz. Tym sposobem, powietrze którym oddychamy w Parku TEPfactor

jednorazowej lub przyłbicy.
3.

TEPfactor informuje, że na terenie obiektu nie korzysta z materiałów tekstylnych (ręczniki,

Klienci TEPfactor proszeni są o przybycie w stroju sportowym oraz pozostawienie rzeczy
w prywatnych w szafkach zamykanych na kluczyk.

7.

Klienci zobowiązani są do posiadania zmiennego obuwia.

8.

Klienci

z podejrzeniem COVID-19 posiadający objawy choroby nie będą mogły

4.

W lokalu TEPfactor znajdują się informacje o zasadach postępowania w razie wystąpienia
objawów COVID-19 wraz z numerami telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej
oraz służb medycznych.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przestrzeganie zasad.
Jarek Łuczaj

przebywać na terenie TEPfactor.
Branch Manager

