
Informacje dla Gości Magicznych Ogrodów w związku z COVID-19 

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 musimy dostosować naszą 

przestrzeń, byś mógł bezpiecznie korzystać z uroków tego niezwykłego miejsca wraz z rodziną.                

Przedstawiamy działania oparte na Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  

 i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  które zapewnią  bezpieczeństwo osobiste Gości 

odwiedzających nasz Ogród. 

WPROWADZONE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MAGICZNYCH 

OGRODÓW: 

 Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii oraz do przypominania naszym Gościom  o obowiązujących przepisach i zasadach. 

 Na terenie obiektu stosuje się codzienną dezynfekcję obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem nie 
rzadziej niż co godzinę, dezynfekowania często dotykanych powierzchni; toalet,  blatów, klamek, 
poręczy, itp. 

 Przestrzenie poddawane dezynfekcji są czyszczone przez Personel wyposażony w jednorazowe 
rękawiczki i maski ochronne 

 Każda osoba przebywająca na terenie Ogrodów musi stosować się do zasad bezpieczeństwa  
w związku z COVID-19. 

  Na terenie Ogrodów umieszczono wiele stacji  dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk 
dostępnych dla gości wraz z instrukcją dezynfekcji, m.in. 

- przy bramach  wejściowych i wejściach do każdego  lokalu oraz sklepu z pamiątkami, 
-  w obrębie wszystkich stanowisk kasowych, 
- przy alejkach i  ciągach komunikacyjnych (1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi). 
- przy każdym wejściu do atrakcji (przed wejściem). 

  Pomieszczenia gastronomiczne dodatkowo dezynfekowane są zgodnie z daleko idącymi zasadami 
sanitarnymi (HACCP oraz zaleceniami w związku z COVID-19). 

 Toalety dodatkowo dezynfekowane są w czasie zamknięcia Ogrodów zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi COVID-19 (ozonowanie, dezynfekcja dodatkowa). 

 Drodzy Goście, potrzebujemy czasu na dokonywanie dezynfekcji toalet. Z tego względu będą 
występowały przerwy techniczne. Prosimy o wyrozumiałość. 

 Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony indywidualnej i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie,  w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Przy kasach biletowych oraz w punkcie wejścia umieszczono listę  potrzebnych numerów 
telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 Rekomenduje się zakup biletów poprzez platformy online oraz płatności bezgotówkowe we 
wszystkich punktach, kasach i sklepach. 

 Zapewniamy możliwości zakupu maseczek w sklepach będących na terenie obiektu. 
 Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze Ogrody do obecnie 

obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. 
 Prosimy, pomóż Pracownikom Magicznych Ogrodów, w wypełnianiu ich obowiązków.  Dziękujemy!  

Cieszymy się, że znów możemy się spotkać! Kontakt z naturą to dar, który pozwala nam zachować równowagę w życiu i 
rozwijać się. Cieszmy się chwilą! 


