Wij gaan open, reserveer een plekje!
Beste Banenzwemmer,
Wij hebben goed nieuws, want ons zwembad mag weer open. En dat betekent dat we onder andere
het banenzwemmen hervatten. Daarvoor gelden bepaalde voorwaarden waarover we je eerst graag
wat meer vertellen.
Wij hebben de laatste dagen hard gewerkt om het zwembad en de faciliteiten in te richten waarbij
de veiligheid van onze bezoekers en onze medewerkers voorop staat. Hygiëne en voldoende afstand
kunnen houden, zijn daarbij de belangrijkste onderwerpen. En dat is ons gelukt. We hebben een
aantal voorzorgsmaatregelen getroffen, die een verantwoorde toegang tot het zwembad mogelijk
maken.
Anders dan normaal
Je zult merken dat het anders gaat dan je gewend bent. Dat betekent dat je thuisblijft wanneer je
(milde) klachten hebt, te allen tijde 1,5 meter afstand houdt en dat wij er alles aan doen om extra tijd
te besteden aan schoonmaken en hygiëne. We laten daarom minder mensen toe tot ons zwembad
en beperken de toegang tot de faciliteiten, zoals douches en kleedkamers.
Welkom terug!
Wanneer je wilt komen zwemmen, vragen we je om een plekje in ons zwembad te reserveren. Veilig
zwemmen kan alleen als we het aantal bezoekers beperken, daarom is het zonder reservering helaas
niet mogelijk te komen zwemmen.
Reserveren
Om te reserveren kun je mailen naar: sportiom@sportfondsen.nl. Reserveer ruim van te voren. Per
keer kun je een blok van een uur reserveren. Graag aangeven of u een borstcrawl zwemmer, snelle
of rustige zwemmer bent. We houden de reguliere openingstijden voor Banenzwemmen aan. Uw
reservering zal door ons worden bevestigd.
Samen houden we het veilig
Lees voorafgaand aan je bezoek onze corona-voorzorgsmaatregelen Extra Corona informatie voor
zwemmers goed door.
Voordat je naar het zwembad gaat
-

Blijf thuis bij klachten. Bekijk hier de RIVM-maatregelen.
Gebruik thuis het toilet en de douche en trek zwemkleding aan onder de gewone kleding.
Kom 5 minuten voordat de les begint.

Wanneer je in het zwembad aankomt
-

Desinfecteer bij de ingang je handen volgens de instructie.
Betaal met pin
Gebruik kleedzaal 1, 2 of 3 alleen om door te steken naar het zwembad.
Doe uw boven kleding in de zwemzaal uit en doe deze in een (grote) tas.
Het zwembad is verdeeld in 3 gedeeltes waar u per gedeelte met maximaal 10 personen tegen
de klok in rond zwemt.
Er is een gedeelte voor borstcrawl zwemmers, snelle zwemmers en rustige zwemmers.
Houd daarbij 1,5 meter afstand van andere bezoekers.
Wij vragen je om geen gebruik te maken van de toiletten, tenzij het niet anders kan.

-

Aankleden kan in onze Sporthal. Via kleedzaal 4, 5 of 6 steekt u door naar de gang achter de
kleedzalen en via de tussendeur loopt u naar onze Sporthal.
U verlaat het pand via onze personeelsingang.
Onze horeca is tot nader order gesloten. To-go-producten kunnen met pin afgerekend worden.

Tijdens het Banenzwemmen
-

De toezichthouder 1,5 meter afstand en houdt 1,5 m afstand van andere zwemmers.
Zwem boven de zwarte strepen die op de bodem van het zwembad zijn aangebracht.
Wanneer u even wilt uitrusten, ga dan uit het water en rust uit op een bank.
Met het aanbrengen van de verschillende snelheidsbanen zou inhalen niet nodig hoeven zijn,
dus houdt rekening met elkaar.

Wanneer zien we je weer?
Samen kunnen we het veilig maken en houden. We kijken ernaar uit om je weer te zien!
Namens het hele team van zwembad Sportiom Sportfondsen.

