Veiligheidsmaatregelen zwembaden
De zwembaden hebben maatregelen genomen zodat u op een veilige en verantwoorde manier kunt
zwemmen, naleving van onderstaande regels zijn noodzakelijk. Wij rekenen op u medewerking.
Deze regels zijn gebaseerd op de voorschriften van de overheid en op het ‘Protocol Verantwoord
Zwemmen’ van de zwembranche. Informatie vooraf:















Tijdens het banen zwemmen op maandag t/m vrijdag van 07.00 – 12.00 uur zullen wij moeten
werken met tijdsloten met een maximum aantal zwemmers om u optimaal in de gelegenheid
te stellen de 1,5 meter afstand te bewaren;
Ga gelieve voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; het toilet is wel open;
Betaal zoveel mogelijk contactloos of met pin; Tijdens uw verblijf in het zwembad;
Desinfecteer je handen bij binnenkomst (desinfectiemiddel is aanwezig);
Houd 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Jongeren van
13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven
dat niet;
In de gebouwen van zwembad Gerner en de Meule is het dragen van een mondkapje
verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar;
Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
Beperk de aanraking met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
U kunt niet in het zwembad douchen;
De kluisjes in zwembad de Meule zijn niet in gebruik om te voorkomen dat bezoekers onnodig
samenkomen in de gang. Neem uw spullen daarom in een tas mee naar het zwembad;
Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de aangewezen route
naar de uitgang.

Blijf thuis in de volgende situaties




Als u en/of één van uw huisgenoten klachten hebben die lijken op corona (hoesten,
verkouden, benauwdheid, koorts);
Als u en/of één van de huisgenoten corona heeft;
U in langer dan een kwartier in contact geweest bent bij iemand die binnen 24 uur daarna
coronaklachten krijgt en/of positief getest wordt.

Houd rekening met elkaar zodat iedereen veilig gebruik kan maken van onze zwembaden en we
samen van kunnen genieten!

