Κανονισμός Λειτουργίας Ν.Ο.Β. για τα Μέλη – 2022
1.2 Για την είσοδο στον Ν.Ο.Β. των Μελών (κύρια και προστατευόμενα) γίνεται χρήση
βιομετρικών χαρακτηριστικών. Μετά την εγγραφή τους στο σύστημα βιομετρικών
χαρακτηριστικών, ακυρώνονται οι πλαστικές κάρτες. Στην πρώτη επίσκεψη του
μέλους και της οικογένειάς του στον Όμιλο, απαιτείται μια σύντομη επίσκεψη στη
Γραμματεία του Ν.Ο.Β. για την εγγραφή του μέλους στο σύστημα. Σας υπενθυμίζουμε πως
σε περίπτωση ανάκλησης της ρητής συγκατάθεσής του Μέλους για χρήση των βιομετρικών
του δεδομένων, μπορεί να εισέρχεται στον Όμιλο με το σύστημα ταυτοποίησης με την
προσωπική κάρτα μέλους.
1.3 Επισκέπτες Μελών/ημέρα:
1.3.1 Οι επισκέπτες των Μελών επιτρέπονται από 01/06/2022 τις ημέρες Δευτέρα έως και
Παρασκευή τις ώρες 06:00-20:00.
1.3.2 Απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και επίσημες
αργίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1.3.3 Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται με τη χρήση προσωποποιημένου
κωδικού, ο οποίος θα εισάγεται στην ειδική συσκευή – tablet που βρίσκεται
στην είσοδο του Ν.Ο.Β. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Θυρωρείου θα
βρίσκεται στο σημείο για την εξυπηρέτησή σας.
1.3.4 Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα χρήσης του ειδικού κωδικού για 20 φορές εντός
του έτους, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης ή αύξησης του αριθμού αυτού.
1.4 Επισκέπτες Μελών/βράδυ:
1.4.1 Επιτρέπεται η είσοδος επισκεπτών των μελών από 01/06/ 2022 τις ημέρες Δευτέρα
έως και Κυριακή τις ώρες 20:00-02:00.
1.4.2 Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται με τη χρήση προσωποποιημένου
κωδικού, ο οποίος θα εισάγεται στην ειδική συσκευή – tablet που βρίσκεται
στην είσοδο του Ν.Ο.Β.
1.4.3 Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα χρήσης του ειδικού κωδικού για 50 φορές εντός
του έτους, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης ή αύξησης του αριθμού αυτού.

2. Τήρηση μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19
2.1 Η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους του Ν.Ο.Β. δεν είναι υποχρεωτική.

2.2 Συνιστάται η τήρηση των αποστάσεων κατά την είσοδο / έξοδο από τις
εγκαταστάσεις στον Όμιλο καθώς και κατά τη διάρκεια αναμονής στις καντίνες.
Παρακαλούμε αποφύγετε τον συγχρωτισμό.
4.3 Την ευθύνη για την φροντίδα των γατών του ομίλου την έχει αποκλειστικά ο
Όμιλος, με σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, στην βόρεια πλευρά
του ομίλου. Η παροχή τροφής, νερού και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας είναι
αποκλειστικά ευθύνη του ομίλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των
κανόνων καθαριότητας και υγιεινής για όλους και δεν επιτρέπεται να γίνεται από
κανένα μέλος. Δεν επιτρέπεται μεταφορά άλλων γατών εκτός από τις ήδη
υπάρχουσες, για τις οποίες ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος επίσης για την μέριμνα
στείρωσής τους.

