Regels & Route Zwemzaal
Gebruik perrons rondom het zwembad
De perrons maken onderdeel uit van een verplichte routing. Het is daarom niet toegestaan om op de perrons te
verblijven, ook niet tijdens een gereserveerd tijdvak. Te allen tijde geldt:
Minimaal 1,5 meter afstand houden voor 13 tot 18-jarigen naar volwassenen en voor volwassenen onderling.
Instructiebad (ondiepe bad)
Kinderen zonder zwemdiploma hebben te allen tijde drijfmiddelen om (zwemvleugels of een zwemvestje.)
Drijfmiddelen dienen door de ouder/verzorger ZELF te worden meegenomen. Deze zijn niet beschikbaar op de
accommodatie.
Ouders/verzorgers (personen van 18 jaar en ouder) houden altijd 1,5m afstand tot andere personen in het
instructiebad en/of tot personen die aan de rand van het bad staan.
Wedstrijdbad (diepe bad)
Het gebruik van het wedstrijdbad is voorbehouden aan personen met minimaal een A-diploma.
Het ondiepe deel van het diepe bad, afgescheiden door een gele ballenlijn, is toegankelijk zonder A-diploma indien
deze persoon een drijfmiddel gebruikt en wordt begeleid door een volwassen persoon (18+) met voldoende
zwemvaardigheid, zulks ter beoordeling van de senior toezichthouder bij het zwembad.
Kinderen tot en met 17 jaar hoeven zich onderling niet te houden aan de eis om 1,5m afstand te houden.
Kinderen van 13 jaar en ouder houden altijd 1,5m afstand tot volwassen (18 jaar en ouder).
Infrarood cabine (sauna)
Het is alleen toegestaan om de infrarood cabine droog te gebruiken. Met natte zwemkleding mag de infrarood cabine
niet betreden worden.
De infrarood cabine mag door maximaal 2 personen tegelijkertijd gebruikt worden. De 2 personen nemen plaats aan
de uiteinden van de banken en houden te allen tijde 1,5m afstand tot elkaar.
Indien dienstdoende senior toezichthouder en/of corona verantwoordelijke het onvoldoende verantwoord acht om de
infrarood cabine geopend te houden, dan kunnen zijn besluiten deze te sluiten.
De douches bij de infrarood cabine zijn buiten werking.
Stoom cabine
De stoom cabine mag door maximaal 4 personen tegelijkertijd gebruikt worden. De 4 personen nemen plaats aan de
uiteinden van de banken en houden te allen tijde 1,5m afstand tot elkaar.
Indien dienstdoende senior toezichthouder en/of corona verantwoordelijke het onvoldoende verantwoord acht om de
stoom cabine geopend te houden, dan kunnen zijn besluiten deze te sluiten.
De douches bij de stoom cabine zijn buiten werking.
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