
ПРАВИЛА COVID-19 СКИ ЗОНА ПАМПОРОВО И МЕЧИ ЧАЛ 

ПОЛЗВАНЕ НА СЕДАЛКОВИ ВЪЖЕНИ ЛИНИИ,СТАЦИОНАРНИ И ПОДВИЖНИ 

ВЛЕКОВЕ И СКИ ПЪТЕКИ 

 

Туристите задължително трябва да покриват своите уста и нос по време на превозването си с 

лифтовите съоръжения, при подготовката за качването си на териториите на лифт станциите и 

пред касите, на които се закупуват карти и билети, посредством предпазна маска, шал, бъф или 

друг вид покривало. При необходимост и по преценка на оператора на лифта може да бъде 

ограничаван броят на пътуващите на отделните седалки. 

Пампорово АД организира дезинфекцирането на рол-баровете и седалките на лифтовите 

съоръжения по график с препарати, които са разрешени от министъра на здравеопазването за 

продуктов тип 2.  

Пампорово АД организира поставане на дезинфектанти за ръце, одобрени от министъра на 

здравеопазването, на конкретно обозначени места преди и след ползването на лифтовите и 

влековите съоръжения, на pick-up устройствата и картоматите, както и в близост до касите за 

продажба на карти и билети. 

На всяка долна станция за качване на лифтовото или влеково съоръжение ще бъдат поставени 

табла показващи лице с маска и табели за спазване на дистанция 

Преди преминаването през турникетите и преди качването на лифтовете ще бъдат направени 

коридори за да не се скупчват туристите, а разстоянието между чакащите на опашки следва да е 

минимум един метър. 

 

ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ГАРДЕРОБИТЕ НА ПАМПОРОВО АД 

 

На територията на ски гардеробите е задължително покриването на уста и нос с маска, бъф, 

шал или друг вид покривало като няма да бъдат допускани в помещенията лица, които нямат 

подобни аксесоари.Препоръчително е лица, които видимо проявяват симптоми на заболяване 

да си останат вкъщи или в местата, в които са настанени и да не ползват ски гардеробите на 

дружеството с цел превенция на останалите.  

Пампорово АД ще постави дезинфектанти за ръце, одобрени от министъра на здравеопазването 

на обозначени места, но основно до конкретния вход/изход на помещението.  

Пампорово АД организира дезинфекцирането на контактни повърхности като дръжки на врати, 

пейки, дескове за издаване на оборудването по график и с препарати, които са разрешени от 

министъра на здравеопазването. В края на всеки работен ден Пампорово АД организира 

цялостна дезинфекция на помещенията на ски гардеробите с дизенфекциращи препарати и/или 

антибактерицидни лампи с цел дезинфекция на помещенията и ски/сноуборд оборудването. 

При ползването на ски гардеробите на Пампорово АД се извършва организация на 

оборудването на туристите като следва да се спазва физическа дистанция от 1,5 м. между 

отделните ползватели, с изключение на членовете от 1 семейство, и не се допуска струпване на 

множество лица в помещението.  



ПОЛЗВАНЕ НА СКИ УЧИЛИЩЕТО НА ПАМПОРОВО АД 

Дейността на ски училището се подчинява на строги правила като: 

1. Групите  са максимум до 10 души; 

2. Не се допускат лица с видимо нездравословно състояние, поради което преди започване на 

обучението ще бъде осигурен филтър (измерване на температурата за учителите, участващи в 

процеса, служителите на ски училището и всички обучаеми); 

3. Не се допуска смесване или преместване на лица от една в друга група след първоначалното 

й формиране; 

4. При обучението задължително се спазва изискването за физическа дистанция между 

обучаваните и ски инструкторите; 

5. Всички участници в обучителния процес следва да носят защитна маска за уста и нос, бъф, 

шал или друго предпазно покривало.  

6. Задължително е по време на обучението отстоянието между клиентите (с изключение на 

лицата от едно семейство) да бъде не по-малко от 1,5 м; 

7. С цел безопасност Пампорово АД препоръчва индивидуална форма на ски/сноуборд 

обучение. 

 


