ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛУНАПАРК БОБИ & КЕЛИ
ПРИ COVID-19
Съгласно противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. на
Министерството на здравеопазването и Министъра на здравеопазването на Република
България и съображенията на Международната Атракционна Индустрия -IAAPA (International
Association of Amusement Parks and Attractions) - първо издание от 01.05.2020г.
ЗАЩО ЛУНАПАРКЪТ И НАМИРАЩИТЕ СЕ В НЕГО АТРАКЦИОНИ СА РАЗЛИЧНИ ОТ ДРУГИТЕ
МАСОВИ СЪБИРАНИЯ?
1. Капацитетът може да бъде намален/управляван, за да позволи подходящо социално
дистанциране.
2. Местата за сядане в атракционите се контролират от служителите.
3. Времето на експозиция е ограничено. По принцип гостите са в постоянно движение из
цялата паркова площ, подобно на междуградски квартал или зона. Гостите не седят на
едно място, един до друг за продължителен период.
4. Голям процент посещаемост на Лунапарка се състои от членове на семейството и
други, които живеят в един и същи дом и за това не е необходимо да бъдат физически
дистанцирани един от друг.
ОТГОВОРНОСТ,

ГОСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ.

Уважаеми Гости и Посетители,
Ние се ангажираме и сме взели всички необходими мерки, препоръчани от МЗ, да се погрижим
за опазването на Вашето здраве и безопасност, но не можем да гарантираме, че няма да бъдете
изложени на опасност от заразяване с COVID-19. Разчитаме на Вас да се защитите и Вие:
1. Ако Вие или някой член на Вашето парти или семейство не се чувствате добре, не
посещавайте Лунапарка. Планирайте да дойдете, когато всички са добре.
2. Препоръчваме всички придружители на възраст над 65 години с хронични заболявания
като: белодробна болест или умерена до тежка астма, сериозни сърдечни състояния,
имунокомпрометирани, тежко затлъстяване (индекс на телесна маса [ИТМ] от 40 или
повече), диабет, хронично бъбречно заболяване, подложени на диализа и чернодробно
заболяване, да си останат вкъщи или да спазват дистанция от останалите посетители на
Лунапарка.
3. Молим, носете маска/лицево покритие по време на целият си престой в Лунапарк Боби &
Кели. Това е с цел Ваша собствена защита и за защита на други гости и служители в
Лунапарка. Служителите също ще носят маски. Маските/покритие за лице могат да бъдат
закупени от различни места или домашно ушити, стига да покриват носа и устата Ви.
4. Мийте ръцете си често и поддържайте добра хигиена, докато сте на територията на
Лунапарк Боби & Кели:
a) Мийте ръцете си често със сапун и вода за най-малко 20 секунди по време на Вашия
престой. Използвайте дезинфектант за ръце като алтернатива. (Измийте се след
кашлица или кихане, преди хранене, след употреба на тоалетна и когато ръцете са
видимо мръсни).
b) Когато кашляте или кихате, покрийте устата и носа си с огънат лакът или салфетка.
Хвърлете салфетката в контейнер за боклук след употреба.
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5. Ние подобрихме нашите, вече строги протоколи за почистване, като приложихме и
мерките, имащи предвид пандемията COVID-19. Извиняваме се, ако почувствате
закъснения или неудобства в резултат на прилагането на тези процедури.
6. Ще работят само атракционите и съоръженията, намиращи се на откритата паркова площ.
Закритата част няма да работи до второ нареждане и/или до отпадане на
противоепидемичните мерки, наложени от Министерството на здравеопазването на
Република България. Допустимата максимална заетост няма да надвишава 30% от общия
капацитет на Лунапарка и на всеки атракцион.
7. На входа на Лунапарка ще бъде измервана телесната температура както на персонала, така
и на всички гости и посетители.
8. Придвижването на територията на Лунапарка ще се извършва еднопосочно , входа ще бъде
през централният портал откъм бул. Филип Аврамов, а изхода през вторичния с излаз към
пешеходната алея на парк ‘'Обединена Европа’.
9. На входа на всеки атракцион, преди ползването му, ще бъде осигурен дезинфектант за ръце
със спектър на действие бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно - одобрен от
Министерството на здравеопазването.
10. Допустимостта за всеки атракцион е по едно дете на фигурка (количка, чашка, въртолетче,
животинче и т.н), освен ако ползвателите не са от едно семейство.
11. Всички атракциони ще бъдат дезинфекцирани периодично, съгласно алгоритъм през един
час. Използваният препарат е с широк спектър на действие - бактерицидно, фунгицидно и
вирусоцидно. Постигане на ефективност за 15 мин. За периода на дезинфекция ( 15 мин.),
атракционите няма да работят. Извиняваме се, че ще трябва да изчакате след прилагането
на тази процедура.
12. Всички критични точки и повърхности, свързани с поток на хора като дръжки на врати,
ръкохватки, плотът за обслужване на касата, подови покрития, тоалетни чинии, мивки,
кранове и други, докосвани с ръце, повърхности ще бъдат дезинфекцирани, съгласно
график на всеки два часа в рамките на работния ден. Използваният продукт е с широк
спектър на действие - бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно, и постигане на
ефективност за 15 минути. За периода на дезинфекция (15 минути) повърхности и
санирани възли няма да се ползват.
13. Преди качване на атракцион, ще бъдете помолени да приложите предоставения Ви
дезинфектант за ръце, преди ползването им.
14. Следвайте внимателно указанията за социално/физическо дистанциране, като поддържате
(1,5 метра) разстояние от другите. Членовете на семейството или друга „семейна единица“,
които живеят в едно и също домакинство, могат да бъдат по-близо. Всички останали трябва
стриктно да спазват указанията за физическо дистанциране. Това ще се прилага на цялата
територия на Лунапарка, при ползването на атракциионите, включително опашки,
представленията, в бара и ресторанта, при кукления театър и в тоалетните.
15. За да се улесним спазването на насоките за физическо разстояние, атракциите могат да
бъдат с намален капацитет на използваеми седалки. Изцяло ще затворим атракционите на
закрито. Придружителите ще съдействат на децата при качване и слизане от атракционите.
Молим, да проявите търпение и разбиране на тези необходими оперативни промени.
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