Update
Banenzwemmen en Aquasporten
Zwemcentrum Rotterdam
Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rotterdam loopt op. Daarom heeft de Rijksoverheid nieuwe
maatregelen getroffen die vanaf donderdag 15 oktober gelden. De spelregels in het kort:
Basisregels in het zwembad







Draag vanaf 13 jaar een mondkapje;

Er kan alleen op afspraak worden gezwommen. Reserveer je plek of koop je kaartje online;
De 1,5 meter afstand geldt zowel in als uit het water;

Kleed je thuis alvast om, vooraf kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers;
Kleedkamers zijn na de activiteit open, zolang de 1,5 meter wordt gehandhaafd;
Douches zijn gesloten;



Onze horeca blijft gesloten, er mag geen publiek aanwezig zijn;



Volg de verplichte route en desinfecteer je handen bij binnenkomst;



Volg de aanwijzingen van het personeel op.

Banenzwemmen en aquasporten

Kleed je thuis alvast om, vooraf kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Loop via een van de

openstaande wisselcabines door naar de zwemzaal, trek bij de opening wel even de schoenen uit. Douches zijn
gesloten.

Bij binnenkomst in het zwembad loop je linksom het bad tot de tassenrekken, trek hier de bovenkleding uit, stop
alles in de zelf meegebrachte tas en laat de spullen achter in het tassenrek. Betreden van het water dient te

gebeuren op de aangegeven plek, dit is de kant van het tassenrek. Het water verlaten dient te gebeuren op de

aangegeven plek, dit is ook aan de kant van het tassenrek. Na het zwemmen pakt iedereen zijn/haar tas uit het rek
en loopt in de juiste looprichting verder naar de kleedkamers.

Na het zwemmen kan er wel omgekleed worden in de kleedkamer. De groepskleedkamers zijn ingedeeld in vakken

op 1,5 meter afstand. Na vertrek uit de kleedkamers dient iedereen linksaf richting de achteruitgang het gebouw te
verlaten.

Er moet ook weer in het water rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Hierdoor worden de maximale
bezoekers per activiteit teruggebracht naar de capaciteit van het bad met in achtneming van deze 1,5 meter regel.
Inhalen is niet toegestaan, we zwemmen heen in de ene baan en terug in de andere baan.

Zorg dat je je aan de spelregels houdt, om de veiligheid van jezelf en ons personeel te
waarborgen.

