
NORĀDES ŪDENS PIEDZĪVOJUMU PARKA DROŠAI 
IZMANTOŠANAI COVID-19 IEROBEŽOJUMU PERIODĀ 

 

Papildus Apmeklētāju noteikumi 

• Šīs norādes ir Ūdens Piedzīvojumu parka noteikumu pielikums un neatņemama 
sastāvdaļa.  

• Ūdens Piedzīvojumu parku apmeklē tikai, ja esi vesels un jūties labi; 

• Ja Tev ir slimības simptomi (klepus, iesnas, elpas trūkums, drudzis u.c.), ieeja Ūdens 
Piedzīvojumu parkā Tev ir aizliegta; 

• Ūdens Piedzīvojumu parkam ir tiesības lūgt apmeklētāju, kuram ir slimības simptomi, vai 
kurš neievēro šīs norādes, Akvaparku pamest, neatgriežot naudu par ieejas biļeti. 
Izraidījums no Ūdens Piedzīvojumu parka neatbrīvo apmeklētāju no pienākuma 
norēķināties par pirkumiem, ja tādi ir veikti; 

• Ja esi persona vecāka par 65 gadiem vai persona ar hroniskām slimībām, vai persona ar 
imūndeficītu, lūdzam ievērot īpašus piesardzības pasākumus, vai izvairīties no Ūdens 
Piedzīvojumu parka apmeklējuma, kad ir liels apmeklētāju daudzums; 

• Izvēloties skapīti, seko līdzi tam, vai tuvumā nav citu apmeklētāju, ievēro 2m distanci; 

• Ģērbtuvē un dušas telpās rīkojies mērķtiecīgi un ātri (ieteicams ģērbtuvē neuzkavēties 
ilgāk par 10 minūtēm un dušas telpās ilgāk par 5 minūtēm), ievēro 2m distanci; 

• Ja ģērbtuvē vai dušas telpās ir daudz cilvēku, uzgaidi, un pēc laika atgriezies ģērbtuvē vai 
dušas telpās; 

• Izmantojot pakalpojumus, seko informācijas norādēm un paziņojumiem (piemēram, 
maksimālajam cilvēku daudzumam pirtī un burbuļvannā, ieteicamajam laika 
ierobežojumam u.c.) un ievēro tos.   

• Sēžot uz pirts lāvas, izmanto dvieli, ievēro 2m distanci; 

• Mazgā un dezinficē rokas pēc pieskaršanās bieži lietotām virsmām (piemēram, rokturiem), 
izmanto tikai Ūdens Piedzīvojumu parka nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus. Lūdzu 
informē personālu, ja pamani, ka kādā vietā dezinfekcijas līdzeklis ir beidzies; 

• Ja citi apmeklētāji pārkāpj piesardzības pasākumus, esi atbildīgs un vērsies pie Ūdens 
Piedzīvojumu parka darbiniekiem; 

• Vīrusa izplatības ierobežošanai, COVID-19 izplatības periodā apmeklētāju aizmirstās 
mantas netiek uzglabātas, bet gan dienas beigās utilizētas. 

 

Cilvēkiem, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai kuriem ir elpceļu infekcijas 
slimības pazīmes, nav atļauts apmeklēt Ūdens Piedzīvojumu parku! 

Par distances neievērošanu apmeklētājs atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Esi atbildīgs! 

 

Ūdens Piedzīvojumu parka administrācija 

 

https://www.akvaparks.lv/lv/akvaparks/apmekletaju_noteikumi/

