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ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: Τρίτη-Πέμπτη 18:30-20:30

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ

Το CirQ’ulation Locale έχει λάβει τα παρακάτω μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας όλων μας. 
Τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις για να #χορεύουμε και να #γυμναζόμαστε με ασφάλεια! 

• Όλοι οι χώροι έχουν απολυμανθεί και αερίζονται επαρκώς. 
• Η απόσταση του ενός ακροβατικού στύλου από τον άλλο είναι το λιγότερο 2 μέτρα.
• Τα τμήματα pole dance είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα).
• Σε όλους τους χώρους έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά διαλύματα και οινόπνευμα.
• Ο εξοπλισμός (στρώματα, μπάλες, κυβάκια κτλ) απολυμαίνονται με αντισηπτικό σπρέι. Φυσικά, 

σχετικά με τα στρώματα, όσοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να φέρνουν το δικό τους στα 
μαθήματα.

• Το CirQ’ulation Locale συνεχίζει να παρέχει, όπως και πριν, οινόπνευμα στους μαθητές, για να 
καθαρίζουν τον στύλο τους, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και της ελεύθερης εξάσκησης.

• Το πάτωμα στους χώρους εξάσκησης καθαρίζεται (με νερό και σαπούνι) μετά από κάθε μάθημα.

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να τηρούν τις παρακάτω οδηγίες:

• Κατά την είσοδό σας στον χώρο μας, βγάζετε πάντα τα υποδήματά σας πριν μπείτε στον χώρο της 
προπόνησης.

• Το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι είναι απαραίτητο πριν και μετά από κάθε μάθημα.
• Στα αποδυτήρια, θα μπαίνουν ανά 2 άτομα για να αλλάζουν, γι’ αυτό παρακαλούμε την έγκαιρη 

προσέλευση των μαθητών: 10-15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του μαθήματος. 
• Απαραίτητη είναι η χρήση ατομικής πετσέτας για τον καθαρισμό του στύλου, καθώς και μιας 

πετσέτας σώματος, για να τοποθετείται επάνω στα yoga mats κάθε φορά που αυτά 
χρησιμοποιούνται.

• Οι κανόνες υγιεινής, όπως το φτάρνισμα στον αγκώνα, η απόρριψη των χρησιμοποιημένων 
χαρτομάντηλων στους κάδους, η τήρηση των αποστάσεων κτλ, θα πρέπει να τηρούνται με 
συνέπεια.

• Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει ή αισθανθεί αδιαθεσία θα πρέπει να μας ενημερώσει 
εγκαίρως.

• ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
(email, τηλέφωνο ή μέσω social media) ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ. ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ!

Προσπαθούμε να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την ατομική μας υγιεινή, ώστε να γυμναζόμαστε και να 
χορεύουμε με ασφάλεια όπως πριν J

Είμαστε σε συνεχή ενημέρωση με τους αρμόδιους φορείς. Για οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο που 
ανακοινωθεί και αφορά την ασφάλεια των μαθητών μας, θα σας ενημερώσουμε άμεσα! 

#keepMoving #staySafe #letsDoThis #StrongerTogether
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