Regels & Route Zwembad De Wiel
Maximum aantal bezoekers
Er geldt geen maximum aantal bezoekers tijdens het beoefenen van sportactiviteiten.
De maatstaf voor het aantal bezoekers betreft het maximum aantal van 30 personen per
ruimte (buiten het beoefenen van een sportactiviteit) en het kunnen houden aan de 1,5m
voorschriften van het RIVM. Het is aan de Coronaverantwoordelijke in overleg met het
management van Schagen Actief om te bepalen in hoeverre een maximum bereikt is en
welke consequenties dat heeft.
Voorschriften en maatregelen
De gezamenlijke kleedkamers zijn beperkt open; dit zijn doorstroom ruimtes dus blijf
hier niet langer dan strikt noodzakelijk. Het maximumaantal personen in een
gezamenlijke kleedruimte is duidelijk aangegeven. Neem plaats op de aangeduide
plekken. Het is niet toegestaan kleding en/of schoenen en/of persoonlijke
eigendommen in een gezamenlijke kleedruimte achter te laten.
De wisselcabines zijn geopend (afhankelijk van de activiteit). Het is niet toegestaan
kleding en/of schoenen en/of persoonlijke eigendommen in de wisselcabines achter
te laten.
Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat je gebruik moet maken van het toilet. Ga
voordat je komt thuis naar het toilet.
De douches zijn niet in gebruik.
In de locatie is een routing aangebracht. Houd deze routing te allen tijde aan. Op
andere punten zijn medewerkers degenen die aanwijzingen kunnen geven ten
behoeve van route, wachtplekken, etc.
Het maximum aantal van 30 personen per ruimte dient direct voor en direct na het
beoefenen van een sportactiviteit (les, training, wedstrijd, afzwemmen) nageleefd te
worden. Dit wil zeggen dat men zich niet langer dan noodzakelijk moet ophouden in
ruimten: direct omkleden na het sporten, niet in de lobby (receptie ruimte) wachten
voor/na de les. De ruimten waar bezoekers komen zijn: zwemzaal en kleedkamer
gedeelte. De horeca ruimte is gesloten.
De horeca ruimte is gesloten. Bezoekers kunnen niet wachten of toekijken in het
pand.
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Het is noodzakelijk om te reserveren voor het banenzwemmen, voor alle
aquasporten en voor recreatief zwemmen. Doe dit maximaal 48 uur en minimaal 2
uur van tevoren. Indien het maximumaantal deelnemers voor een activiteit is bereikt,
dan is het niet meer mogelijk om in te schrijven. De wijze van inschrijven wordt via
de website, social media, digitale nieuwsbrief en op de locatie bekend gemaakt. Het
is bovendien ook mogelijk om je, maximaal 48 uur vooruit, op de locatie aan te
melden.
Het is enkel mogelijk om met pin (pas of mobiel) of middels een tegoed op de
zwempas te betalen. De Wiel is vanaf 17 augustus een ‘pin only’ locatie.
Houd 1,5m afstand. Altijd.
Routing
In De Wiel is een routing aangebracht. Deze dient te allen tijde gevolgd te worden, door
deelnemers aan een activiteit, bezoekers, leveranciers en medewerkers. De routing zal
aangepast worden als dat nodig mocht blijken. Indien routing ontbreekt zijn
medewerkers degenen die aanwijzingen geven.
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