ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ КАТЕРЕНЕ В ЗАЛАТА

walltopiaclimbingcenter.eu

ЗАПАЗИ

Ако имате симптоми като
настинка, хрема, кихане, болки в
гърлото, лека кашлица и повишена
телесна температура ще ви
помолим да не идвате в залата.

За да заявите посещение
в залата, е необходимо да
изберете сесия (или сесии)
предварително на сайта ни, в
желан от вас ден и час.

If you are experiencing any if the following
symtomps, please refrain from visiting the
gym: cold, runny nose, sneezing, sore
throat, cough, increased body temperature.

To visit the gym you need to book
a climbing session in advance on
our website at a day and time that is
convenient for you.

Преди да влезете в залата,
почистете ръцете си с
дезинфектант.
Apply hand sanitizer before entering the
climbing gym.

Достъпът до залата става само
с персонална членска карта. Ако
нямате така, следва да закупите
от рецепция, на стойност 3 лв.
The access to the gym happens only with
a personal membership card. If you do not
possess a card you can buy one from front
desk at the price of 3 lv.

СЪБЛЕКАЛНЯ
CHANGING ROOM

8

  

MAX

В съблекалните може да има до 8
човека едновременно.
There can be up to 8 people at a time in the
changing rooms.

1.5 m

Шкафчетата, които могат
да се ползват, са на 1,5 м
разстояние и са обозначени.

Ползването на течен
магнезий в залата е
задължително.

Избягвайте физически контакт
с останалите в залата.

The lockers that can be used are located
at a minimum 1.5 m distance between one
another and are marked.

The use of liquid climbing chalk is
mandatory.

Avoid physical contact with the other
visitors in the gym.

В тренировъчната залата
почистете с дезинфектант
уредите след като сте ги
ползвали.

Почистете ръцете си с
дезинфектант преди и след
като сте ползвали уредите в
тренировъчната зала.

In the training room disinfect all the gear
after you have finished using it.

Apply hand sanitizer before and after
using the gear in the training room.

ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА
TRAINING ROOM

10
MAX

Всички посетители и служители
трябва да са на разстояние от
1,5 метра един от друг.
All visitors and staff members must maintain
a minimum distance of 1.5 m between each
other.

В тренировъяната зона може да
има до 10 човека едновременно.

There can be up to 10 people at a time
in the training room.

