Spelregels voor banenzwemmen met medische indicatie.

Het AGO zwembad werkt volgens de richtlijnen van Het Protocol Verantwoord Zwemmen. Daarnaast
zijn er een aantal afspraken die speciaal voor onze locatie gelden.
Respect en geduld
Allereerst verwachten we van iedereen dat we elkaars ruimte respecteren en geduldig wachten op
elkaar zodat iedereen veilig in het gebouw kan bewegen.
Reserveren
U dient voor deze activiteit van te voren te reserveren. Dit kan via onze site. Het is belangrijk dat u
onderstaande richtlijnen leest voordat u komt zwemmen.
U kunt per week max 2 keer reserveren.
Abonnementen en betalingen.
Er kan alleen gezwommen worden als u een abonnement heeft ( geen losse kaartjes).Omdat we geen
bezetting aan de balie hebben op deze tijdstippen zal uw bezoek per week door ons worden
afgewaardeerd. Als op uw kaart nog 2 beurten staan zullen we u een mail sturen met daarin de
mogelijkheden uw abonnement te verlengen.

De binnenkomst in het zwembad
 U betreedt het pand via de schuifdeur bij de hoofdingang;
 U kunt 10 minuten voor aanvang van de activiteit het pand zelfstandig betreden. Kom
alstublieft kort voor de gereserveerde tijd;
 U kunt wachten op de groene banken in de hal totdat een medewerker u aanwezigheid heeft
gecheckt.
 U kunt zich omkleden in de kleedkamers op de plekken van de groene pijlen. Neem al uw
eigendommen in een tas mee naar de zwemzaal.
 Het is niet mogelijk om spullen achter te laten in de kleedkamers;
 Het gebruik van een kluisje is niet mogelijk;
 Als alle plekken bezet zijn wacht u totdat er een plekje vrijkomt ( deze wachttijd gaat van uw
zwemtijd af )
 Wacht in de kleedkamer totdat een medewerker u komt halen;
 Er kan beperkt gebruik gemaakt worden van de douches (vanwege de anderhalve meter
regel);
 U loopt vanuit de kleedkamer rechts naar de aankleedplanken of links naar de gele bank en
de brancards om uw tas neer te zetten;
 Volwassenen dienen op de kant te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, in
het water houdt u gepaste afstand;
 De voordeur gaat 10 minuten na aanvang van de activiteit op slot;
 Er kunnen geen brengers/halers in het gebouw wachten.

In en om het zwembad
 Tijdens activiteit dient u zich ook aan de geldende afstandsregels te houden;
 U kunt de activiteit niet eerder verlaten ivm doorloop in het gebouw.
 De medewerkers zijn het aanspreekpunt voor eventuele vragen.
Het verlaten van het zwembad
 Na afloop van uw activiteit wordt u verzocht om het water direct te verlaten.;
 U heeft 5 minuten de tijd om uw spullen te pakken en de route te volgen naar de kleedkamers;
 U kunt beperkt gebruik maken van de douches (vanwege de anderhalve meter norm);
 Via de achteruitgang verlaat u het gebouw.
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Blijf thuis als u klachten heeft
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar
nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. En bij klachten:
blijf thuis en laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans.
Basisregels voor iedereen




Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Welkom
Wij verheugen ons enorm op uw komst!
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