CORONAMAATREGELEN
BANENZWEMMEN

Op voorhand
 Reserveer een plek voor het banenzwemmen via onze website.
 Breng zoveel mogelijk thuis nog een bezoek aan het toilet.
 Zorg er zoveel mogelijk voor dat je abonnement online (via de webshop) is opgewaardeerd.
Bij binnenkomst
 Volgt er een check-up op ziekteverschijnselen bij de receptie. Bij verkoudheid, hoesten of koorts
blijf je verplicht thuis. Bij zichtbare klachten kan de toegang geweigerd worden om verdere
verspreiding te voorkomen.
 Maak je verplicht gebruik van desinfectie.
 Is er 1 rij bij de receptie voor betalingen en registraties. Heb je een abonnement, dan zoeken wij
aan de hand van het nummer van je meegebrachte magneetkaart de gegevens op in het
systeem. Hierdoor is er geen rechtsreeks contact.
 Daarnaast is er 1 rij bij onze nieuwe scanzuil, voor het afwaarderen van abonnementen. Hiervoor
is wel een geldig abonnement noodzakelijk.
 Betaal in alle andere gevallen zoveel mogelijk (contactloos) met pin of mobiel.
 Hebben bezoekers 5 minuten voor aanvang van de activiteit toegang tot de accommodatie.
Op de zwemzaal
 Alleen de kluisjes bij de doucheruimte worden gebruikt.
 Er wordt gewerkt met 4 banen, 2 voor om heen te zwemen; in de andere banen zwem je terug.
 Zowel in het water als aan de kant mag er absoluut geen samenscholing plaatsvinden.
 5 minuten voor het einde van de activiteit worden bezoekers verzocht om het water uit te gaan.
 Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches, haardrogers, stoomcabine en jetstreams.
Hygiëne
 Wij hebben meerdere extra momenten ingepland om de accommodatie schoon te houden en
te desinfecteren. Ook de receptie en entree worden hierin meegenomen.
 Voor het (niet contactloos) pinnen zijn wattenstaafjes verkrijgbaar bij de receptiebalie.
Tot slot
 Worden de gevonden voorwerpen enkel op de dag zelf bewaard.
 Houd de routing (rechts) aan. Uitgaande bezoekers hebben voorrang op binnenkomers.
 Volg de instructies van de medewerkers op en wees lief en geduldig met elkaar!

