PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
DETSKÉHO IHRISKA
Interiérové detské ihrisko

OC TULIP MARTIN
Pltníky 2, 036 01 Martin

Prevádzkový poriadok detského interiérového ihriska

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
interiérového ihriska na prízemí
1. Interiérové ihrisko je otvorené počas otváracích hodín OC TULIP od 8.00 – 21.00 hod.
2. Detské ihrisko je rozdelené na tri časti, jedna časť - detská ohrádka je určená pre najviac 8 detí
vo veku od 0 do 3 rokov (bazén s guličkami a malou šmýkačkou) a druhá časť – poschodové
detské ihrisko je určená pre najviac 35 detí vo veku od 3 do 13 rokov. (12,99 roka), pričom
v časti trampolíny sa môžu naraz nachádzať najviac 2 deti, tretia časť - bazén s kockami
a dvomi interaktívnymi hračkami je určená pre najviac 8 detí vo veku od 0 do 5 rokov.
3. Všetky deti musia byť sprevádzané dospelou osobou staršou ako 18 rokov. Táto osoba je za
deti plne zodpovedná počas celého pobytu v detskom ihrisku.
4. Vstup do detského ihriska (od hranice koberca) je z hygienických dôvodov povolený iba
v ponožkách, alebo pančuchách. Nie je povolené vojsť do ihriska naboso ani obutý
v akejkoľvek obuvi.
5. Na ihrisku je prísne zakázané
- konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje
- liezť po ochranných sieťach
- agresívne a neprimerane hlučné správanie
- brať so sebou ostré predmety, šatky, šále, šperky na krk, vlastné hračky alebo iné
predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie sebe, alebo iným deťom
- vstupovať osobám s nákazlivým či infekčným ochorením, alebo nevoľnosťou.
6. TULIP Center Martin nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví a/alebo
majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestore detského ihriska.
7. TULIP Center Martin si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené
pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod
vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena, nadmerná hlučnosť, agresívne správanie).
Posúdenie skutočností a následné konanie je plne v kompetencii pracovníka bezpečnostnej
služby (SBS).
8. Za každé porušenie prevádzkového poriadku môže byť dieťa, alebo sprevádzajúca osoba,
ktorá spôsobí toto porušenie z detského ihriska pracovníkom SBS vykázaná.
9. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku ihriska, alebo k tomu prislúchajúcich priestorov je
sprevádzajúca osoba povinná uhradiť vzniknutú vyčíslenú škodu v plnom jej rozsahu.
10. Priestor detského ihriska je monitorovaný kamerovým systémom.

Dôležité telefónne čísla:
Tiesňové volanie:

112

Hasiči:

150

Záchranná služba:

155

Polícia:

158

SBS OC Tulip:

043 / 4241 502
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Prevádzkovateľ: Tulip Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin

KONTROLA A ÚDRŽBA
interiérového ihriska
Technickú kontrolu a údržbu interiérového ihriska je potrebné vykonávať v pravidelných
intervaloch.
1. DENNE
Bežná vizuálna kontrola technického stavu
➢ Napnutosť sietí
➢ Pevnosť konštrukcie
➢ Pevnosť spojov všetkých častí navzájom
➢ Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť užívateľov
ihriska, tieto musia byť odstránené okamžite. Ak nie je možné nedostatky odstrániť
okamžite, prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa do detského ihriska nemohli dostať
používatelia (zamedzením vstupu) až do úplného odstránenia nedostatkov.
2. RAZ ZA TRI MESIACE
Dôkladná vizuálna kontrola technického stavu
➢ Napnutosť sietí
➢ Pevnosť konštrukcie
➢ Kontrola stability a nosnej konštrukcie
➢ Stav opotrebenia farebnej obaľovacej peny
➢ Stav opotrebenia farebnej šnúry na obaľovacej pene
3. RAZ ROČNE
Hlavná ročná kontrola technického stavu
➢ Kontrola nosnej konštrukcie / pevnosti a tuhosti spojov/
➢ Kontrola kotvenia do podlahy a stien
➢ Kontrola upevnenia podláh na konštrukcii
➢ Kontrola upevnenia web deckových podláh vo výške
➢ Kontrola celistvosti protilezeckej siete upevnenej po obvode konštrukcie
➢ Kontrola spojov na plastových atrakciách
➢ Kontrola celistvosti a pevnosti dojazdových koncových bariér
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SANITAČNÝ PROGRAM
interiérového ihriska
Sanitačný program interiérového ihriska zabezpečuje požiadavky vyplývajúce najmä z hygienickej a
protiepidemickej starostlivosti. Patrí sem čistenie, dezinsekcia a dezinfekcia. Ide o zabezpečovanie
mechanickej a mikrobiálnej čistoty prostredia a plôch.
Používané mechanické prostriedky:
▪
▪
▪
▪
▪

kefy s prírodnými alebo umelými štetinami
mäkké handry
špongie, alebo špongiové handry
vysávač
metla, zmeták

Používané čistiace, dezinsekčné a dezinfekčné prostriedky:
Čistenie a dezinsekcia :
▪
▪

JAR, PUR a pod. -mydlový lúh, prac. teplota 40-60°C
Fixinela- čistiaci a dezinfekčný prípravok, ostatné údaje - ako umývací prostriedok

Dezinfekcia:
▪
▪

SAVO -tekutý, rýchlo účinkujúci nepenivý dezinfekčný prostriedok, pracovná teplota: 5 – 20 °C
koncentrácia: podľa návodu na prípravku
Chloramín 0,5 %- práškový dezinfekčný prostriedok, pracovná teplota: 20 °C koncentrácia:
podľa návodu na prípravku

Manipulácia k chemickými látkami:
▪
▪
▪

Dezinfekčné prostriedky a iné substancie, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie človeka, musia byť
označené výstrahou.
Zaobchádzaním s nebezpečnými látkami možno poveriť len dobre vyškolené osoby.
Pri práci používame ochranné pomôcky - rukavice, okuliare, gumáky, protišmykovú obuv...
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HARMONOGRAM SANITAČNÝCH PRÁC
DENNE ráno do 9.00 hod.
➢ Vysávanie, prípadne pozametanie všetkých prízemných častí, tj. podlahy, kobercov
➢ Utieranie všetkých úchopových častí ihriska, najmä preliezok, šmýkačiek a ich šmýkacích plôch handrou
a čistiacim prostriedkom
➢ Pravidelne počas dňa vizuálna kontrola čistoty. Ak sa vyskytne akákoľvek väčšia nečistota, či smeti počas
dňa, je nutné ich odstrániť okamžite.
TÝŽDENNE v nedeľu večer
➢ Umytie guličiek v bazénoch vlhkou handrou a saponátom, povysávanie dna bazénov
➢ Umytie trampolíny a ostatných častí celej zostavy, najmä častí, ktoré sa nečistia denne
➢ Kontrola opotrebenia, prípadne výmena, doplnenie guličiek
ROČNE
➢ Hĺbkové čistenie celej zostavy, dezinfekcia
Ostatné podľa potreby

Vypracovala:
Bc. Dana Petrášková,
December 2016,

Schválila:
Ing. Katarína Duchovná
Manager OC TULIP

