Regels voor alle bezoekers/zwemmers:
- Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar
en ouder. Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand
te houden. Leden van 1 huishouden en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling
geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met
een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk;
- Kom alleen op vooraf besproken tijden;
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;
- Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
- Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
- Was thuis voorafgaand aan je bezoek je handen met water en zeep, minimaal 20
seconden. Bij binnenkomst in het zwembad desinfecteer je je handen op de
aangegeven plek;
- Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke
minimum;
- Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na een
toiletbezoek, na hoesten of niezen in de handen, na het snuiten van de neus en na
aanraking van objecten waar veel mensen aanzitten;
- Betaling bij voorkeur met pin of contactloos;
- Douche thuis na het zwemmen;
- Verlaat direct na het zwemmen het zwembad zo spoedig mogelijk via de routing
naar de aangewezen uitgang, dit is eenrichtingsverkeer;
- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer
sporten en naar buiten;
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
Coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste
contact waarop deze persoon besmettelijk was (volg hierin het advies van de
GGD);
- Blijf thuis als je het nieuwe Coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
- Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe Coronavirus is vastgesteld;
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts.

