Basisregels omtrent Corona
Het Marnix werkt zoveel mogelijk 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.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):



Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling
verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
Schud geen handen




Coronamaatregelen vanaf 6 november
Dinsdagavond 2 november heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd omdat de
besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames oplopen. Eén van deze regels is het verplicht stellen
van een coronatoegangsbewijs in de zwembaden. Wij vinden het erg jammer dat we een stap terug
moeten doen, maar we zijn blij dat zwemmen nog steeds mogelijk is en wij volgen dan ook de
maatregelen van de overheid.
De belangrijkste wijzigingen:


een coronatoegangsbewijs d.m.v. een QR-code én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij
binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder;



deze regel geldt ook voor ouders en begeleiders van zwemleskinderen;



er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden.

Betaling
U kunt uw losse kaartje, badenkaart of abonnement kunt alleen met pin betalen.
Kiosk
Op sommige tijden is er geen receptie aanwezig. U kunt dan uw kaartje kopen of uw abonnement
verlengen in ons kiosk (kaartjes machine). Op alle andere tijden kunt u er natuurlijk ook voor kiezen de
kiosk te gebruiken.

Welkom
Wij verheugen ons enorm op uw komst!
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