Aandachtspunten recreatief zwemmen
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Voor alle sporters , begeleiders en medewerkers moet in het hele gebouw de 1,5 m regeling
kunnen worden gehandhaafd.
U dient vooraf te reserveren en te betalen met Ideal.
Er wordt alleen toegang verleend met een geldig entreebewijs. Deze kunnen alleen online
worden geboekt via ons reserveringssysteem;
Tijdens het recreatiefzwemmen dienen Zwemmers onderlinge 1,5 m afstand te bewaren;
Volg de instructie van het personeel op, indien u de richtlijnen en/of aanwijzingen van het
personeel niet opvolgt, zal u de toegang tot onze accommodatie ontzegd worden;
Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek uw handen thuis met water en
zeep, minimaal 20 seconden;
Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19).
Blijf thuis als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
Blijft thuis als u in thuisisolatie bent, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
De toezichthouder blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers c.q.
bezoekers.
Aanvullende regels binnenbad:
Indien er gekozen wordt voor een kaartje binnenbad kun je alleen gebruik maken van het
golfslagbad en mogelijk van andere beschikbare baden;
Een tijdsblok bestaat uit een tijdslot, hierna wordt u verzocht het bad te verlaten.
U kunt geen gebruik maken van de kluisjes.
Douches zijn geopend
Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
Bij binnenkomst volgt u de blauwe route richting garderobe/golfslagbad
In het zwembad en rondom de baden geldt de 1,5 m afstandsregeling
Na afloop recreatief zwemmen verlaat u het golfslagbad via de rode route richting
garderobe/uitgang

Aanvullende regels buitenbad:
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Indien er gekozen wordt voor een kaartje buitenbad kun je alleen gebruik maken van het
buitenbad.
Een tijdsblok bestaat uit een tijdslot, hierna wordt u verzocht het bad te verlaten
U kunt geen gebruik maken van de kluisjes.
Douches zijn geopend
Bij de entree volgt u de blauwe route richting buitenbaden.
In het water en op de ligweide geldt de 1,5 m regeling.
Bij opkomend onweer zullen de zwembaden sluiten en verzoeken wij u om het terrein te
verlaten ( binnenbad is niet mogelijk)
Restitutie is niet mogelijk.

