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FORUM SPORTO KLUBO TAISYKLIŲ 

BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PAPILDYMAS 

GALIOJA IKI 2020 M. BIRŽELIO 01 D. 

1. Ribojamas asmenų lankymąsis sporto klube vienu metu. Viso aptarnaujame 100 narių.   
2. Jeigu esančių klientų limitas yra išnaudotas, privalote palaukti lauke. Sporto klubo patalpose laukti draudžiama.  
3. Atvykus privaloma pasirašyti specialias taisykles, galiojančias karantino metu. Su jomis galite susipažinti čia 
4. Atvykus parodyti narystės kortelę. Be narystės kortelių klientai neaptarnaujami.  
5. Vieno apsilankymo trukmė sporto klube ne ilgiau nei 2 val., apsilankyti galima 1 kartą per dieną. 
6. Atvykus duoti riešą, registratūros darbuotojas pamatuos temperatūrą. Lankytojai, kurių temperatūra aukštesnė nei 37,3 į 

sporto klubą neįleidžiami. 
7. Atvykus prie kasos, laikytis 1 m. atstumo nuo kitų asmenų, jeigu prie registratūros yra daugiau nei 6 žmonės, palaukti 

lauke.  
8. Būdami sporto klube patalpose privalote laikytis saugaus ne mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų; 
9. Atvykus į sporto klubą, įeinant į persirengimo kambarius, ar kitas patalpas kiekvieną kartą dezinfekuoti rankas. 
10. Laikytis padidintos asmens higienos (kas 2 val. plauti rankas su muilu ir šiltu muilu), laikytis čiaudėjimo etiketo (kosint 

ir čiaudint, būtina užsidengti burną ar nosį su nosine (geriau vienkartine), nusisukti; 
11. Atvykus į sporto klubą privaloma persiauti, negalima avėti avalynės, su kuria lankytojas atvyko į Sporto klubą. 
12. Į grupines treniruotes žmonės priimami tik su išankstine registracija. Atvykus į grupinę treniruotę, treniruoklių sale 

naudotis negalima.  
13. Prieš atliekant pratimus ir po jų  Sporto klubo lankytojams privaloma naudojantis vienkartine servetėle valymo 

priemone nuvalyti įrangą (tiek nešiojamą, tiek stacionarią). 
14. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio privaloma patiesti rankšluostį. Baigus pratimus treniruokliai turi būti palikti 

tvarkingi ir dezinfekuoti su valymo priemone, kitas Sporto klubo inventorius (kamuoliai, šokdynės, svarmenys ir kt.) 
taip pat turi būti dezinfekuoti ir sudėti atgal į jiems skirtas vietas 

15. Prakaitą nuo veido ir kitų kūno vietų treniruotės metu privaloma valytis vienkartinės servetėlėmis ir jas išmesti. 
Rankšluosčiai treniruoklių salėje skirti pasitiesti ant treniruoklių ir takelių. 

16. Panaudotus rankšluosčius privaloma palikti persirengimo kambariuose tam skirtose vietose. Registratūroje panaudoti 
rankšluosčiai nepriimami. 

17. Jeigu Treniruoklis užimtas, šalia esančiu treniruokliu naudotis negalima. Saugu naudotis tik kas antru treniruokliu. 
18. Klientai, lankydamiesi sporto klubo patalpose išskyrus kai sportuoja, privalo dėvėti nosj ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius) ar apsauginius veido skydelius.   
19. Sporto klubo darbo laikas: 

Darbo dienomis: 6:30 – 21:00 
Savaitgaliais: 8:00 – 18:00 
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