
Aneks do Regulaminu Ranczo Alpaka obowiązuje                        

od 1 lipca 2020 r. do odwołania. 

Przed wejściem na Ranczo Alpaka należy zapoznać się                    

z regulaminem zwiedzania, obowiązującym w czasie                   

trwania pandemii: 

1. Podczas pobytu na terenie Ranczo Alpaka należy bezwzględnie 

stosować się do wytycznych władz krajowych odnoszących się         

do pandemii, przestrzegać Regulaminu Ranczo Alpaka oraz wszelkich 

zaleceń pracowników.  

2. Na terenie Ranczo Alpaka obowiązują wszystkie zasady 

bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych: 

 a) poruszanie się po Ranczo Alpaka jest możliwe wyłącznie              

w maseczkach ochronnych (z wyjątkami określonymi w rządowych 

przepisach), 

b) przed wejściem na teren Ranczo Alpaka należy obowiązkowo 

zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz regularnie 

dezynfekować ręce w trakcie pobytu (na terenie dostępne są 

dozowniki z płynem). Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa przed 

skorzystaniem z toalety na terenie Ranczo Alpaka.  

b) zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających           

i osób z obsługi, 

c) pojedynczego korzystania z ławek  (jedna ławka - jedna osoba) za 

wyjątkiem rodzin mieszkających w jednym gospodarstwie domowym, 

e) zachowania ścisłych zasad sanitarnych, m.in. nie dotykania szyb, 

ogrodzeń i innych powierzchni, 

f) nie gromadzenia się w jednym miejscu, dlatego do odwołania       

nie odbywają się lekcje, warsztaty plastyczne, karmienie zwierząt, 

zajęcia dla studentów, praktyki i spotkania z wolontariuszami.  

3. W trosce o Państwa bezpieczeństwo do odwołania pozostaje 

zamknięty namiot i obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń dla 

zwierząt. Zwierzęta zobaczycie Państwo na wybiegach zewnętrznych. 

 



4. Zakazuje się wejścia osobom ze stwierdzonym COVID-19, 

mającym jego objawy, odbywających (lub mieszkających z taką 

osobą) obowiązkową izolację lub kwarantannę oraz osobom, które     

w ciągu ostatniego tygodnia miały kontakt z osobą chorą, podejrzaną 

o zachorowanie, na obowiązkowej izolacji lub kwarantannie. 

 

5. Przy zbyt dużej liczbie osób, zastrzegamy sobie możliwość 

wprowadzenia limitów odwiedzających. W związku z tym prosimy    

o wyrozumiałość jeśli zaistnieje konieczność dłuższego oczekiwania 

na wejście na teren Ranczo Alpaka. 

6. Osoby nie przestrzegające Regulaminu Ranczo Alpaka                 

oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie obiektu,                    

bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów. 
 
 

 

 

 

 


