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Deze regels zijn een aanvulling op ons normale reglement.
Blijf thuis als:
o je in de afgelopen 7 dagen het coronavirus hebt gehad.
o iemand in uw gezin koorts of ziektesymptomen heeft gehad vergelijkbaar met die van corona,
in de afgelopen 24 uur.
o iemand in uw gezin positief heeft getest op het nieuwe coronavirus en je in thuisisolatie bent.
o je tot de risicogroep behoort.
o je zelf de afgelopen 24 uur volgende symptomen hebt gehad, hoe mild ook: hoest, koorts,
benauwdheid of verkouden.
Als je tijdens het zwemmen symptomen opmerkt vergelijkbaar met die van corona, ga dan direct
naar huis.
Hoest en nies in je elleboog. Er zijn voldoende papieren wegwerpzakdoekjes beschikbaar en gooi
deze direct na gebruik weg in één van onze vuilbakken.
Volg de instructies op van de bevoegde personen ter plaatse.
Komen zwemmen kan alleen door vooraf te reserveren.
Je komt alleen zwemmen met mensen binnen uw gezin.
Douchen gaat niet. Even afspoelen kan wel.
Was je handen voor het zwembad bezoek en na je bezoek.
Handen verplicht ontsmetten aan de inkom van het zwembad.
Beperkt je tijd in de kleedcabines. Trek thuis je zwemkledij al aan onder je normale kledij.
Kleed je na het zwemmen om in de aangewezen kleedhokjes en verlaat het zwembad binnen 10
minuten via aangewezen routing naar de uitgang;
Ga thuis al even naar het toilet.
Kom op tijd maar zeker niet te vroeg. Maximum 15 minuten na je gereserveerde tijdstip kan je niet
meer binnen.
Wacht je beurt af en volg de markeringen in het zwembad.
Personen ouder dan 12 jaar houden steeds 1,5m afstand tot anderen die niet tot hun gezin behoren.
Gebruik alleen je eigen bidon, handdoek en zwemmaterialen en deel deze niet met anderen.
Een toiletbezoek kan, maar respecteer de richtlijnen ter plaatse. Was en desinfecteer je handen na een
toiletbezoek.
De redders fluiten 15 minuten voor het eindtijdstip af. Hierop wordt je verzocht u direct en
rechtstreeks naar de kleedcabines te begeven.
Ons personeel is gemachtigd om bij het niet naleven van deze regels personen het pand te laten
verlaten of de toegang te weigeren.
Bij het binnenkomen van het zwembad aanvaard je automatisch onze regels.

