VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS
Algemene richtlijnen

Blijf thuis bij
(milde) symptomen
zoals verkoudheid
en koorts

Houd 1,5 meter
afstand tot
alle personen
buiten je
huishouden,
uitgezonderd
kinderen tot
12 jaar onderling

Thuis douchen
zowel vóór
als ná je bezoek

Trek thuis je
badkleding aan

Desinfecteer je handen
bij binnenkomst en
vertrek, minimaal 20
seconden

Kom maximaal
10 minuten
voor je afspraak
naar de locatie

BEDANKT!

Voorafgaand
thuis naar
het toilet

Kom alleen

Volg instructies
op van
onze medewerkers

VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS
Informatie banenzwemmen
Vanaf donderdag 14 mei is zwembad de Blauwe Golf weer open gesteld voor
het banenzwemmen.
In deze eerste fase is er voor een beperkt aantal zwemmers plek in het
zwembad.
Om voldoende ruimte per zwemmer te creëren is het zwembad verdeeld in 3
‘banen’ waarin er rondjes gezwommen worden.
Heen via de ene baan, terug via de andere.
Door dit systeem toe te passen is er voldoende zwemwater beschikbaar voor
maximaal 6 zwemmers per baan.
In totaal is er daardoor plaats voor 18 zwemmers per 30 minuten.
Gedurende de aankomende weken gaan wij bekijken of de veiligheid het toe
laat voor verdere uitbreiding.
Indicatie van de bassinindeling;

Lus 1

Lus 2

BEDANKT!

Lus 3

VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS
Aanvullende richtlijnen
banenzwemmen

Meld je bij de balie
en betaal contactloos
per pin / mobiel

Volg de verplichte
looproute

Trek je overkleding
uit op de
aangeduide plaats
en berg je spullen
op in een sporttas

Desinfecteer hier
verplicht je handen

De lifeguard zal je
een plaats in het
bassin toewijzen.
Houd te allen tijde
1,5 meter afstand
in acht.

BEDANKT!

Inhalen is
niet toegestaan.
Aan de bassinrand
hangen is
niet toegestaan.

De lifeguard
seint je na
30 minuten in
om het bad te
verlaten
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Informatie banenzwemmen
Openingstijden
			Zwembad de Blauwe Golf			Zwembad Kalverdijkje
Maandag		•
09:00 – 13:30					•
09:00 – 13:00
											•
20:00 – 22:00
Dinsdag		•
09:00 – 15:30 					•
09:00 – 13:00
			•
20:00 – 22:00
Woensdag		•
10:00 – 13:30					•
09:00 – 13:00
											•
20:00 – 22:00
Donderdag
•
09:00 – 15:30					•
09:00 – 13:00
			•
20:00 – 22:00
Vrijdag		•
10:00 – 13:30					•
09:00 – 13:00
											•
20:00 – 22:00
Zaterdag		•
09:00 – 15:00					
Zondag		•

09:00 – 17:00					•

08:30 – 12:30

Kosten
•
•
•

Een toegangsticket banenzwemmen (30 minuten) kost € 3,00
Toegangsticket ook verkrijgbaar op basis van vertoon van jaar-, kwartaalen maandabonnement.
Tijdens de pilotfase tot 1 juni blijft de geldigheidsduur van uw abonnement nog bevroren.
Toegangsticket tevens beschikbaar voor meerbadenkaarthouders, losse tickets zijn in dit geval
voordeliger!

Reserveren
U kunt uw toegangsticket telefonisch reserveren op de volgende momenten:
Blauwe Golf - 0582131001: maandag t/m zondag 09:00 – 17:00
Kalverdijkje - 0582673345: maandag t/m zondag 09:00 – 13:00
Helaas geeft ons telefoonsysteem geen bezettoon wanneer de lijn al in gebruik is. Probeert u het bij
geen gehoor op een later moment nogmaals.
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Protocol banenzwemmen
Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van
alle zwemmers en het badpersoneel in zwembad de Blauwe Golf & zwembad
Kalverdijkje.
Wij stellen alles in het werk om zo snel als het verantwoord kan, zwemmen
weer mogelijk te maken. Hierbij rekening houdend dat het zwembad veilig
open moet kunnen. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers,
het zwembadpersoneel en bezoekers voeren wij onderstaande maatregelen uit
en handhaven deze. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk.
Fase 1 zwembaden bv SPORT
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Trek thuis je badkleding aan.
Bij aankomst bij het zwembad desinfecteert de bezoeker de handen bij de hoofdentree bij het
aangewezen desinfectiepunt.
De bezoeker meldt zich bij de balie, hier wordt de reservering gecontroleerd en betaald
per contactloze betaling.
De bezoeker vervolgd zijn/haar weg richting het 25 meter bassin volgens aangegeven route.
Op een aangeduide plaats bij het bassin hoef je als zwemmers alleen de ‘overkleding’ uit te
trekken en deze met je schoenen in een sporttas op te bergen op de daarvoor aangewezen
plaats.
Door de aanwezige lifeguard wordt u een plaats aangewezen in een ‘baan’.
Deze banen worden naar inzicht verdeeld qua snelheid/zwemslagkeuze.
De zwemmer zwemt in het midden van de eerste baan heen en in het midden van de 2e baan
weer terug (in een rondje).
Daarbij is ook de zwemmer zelf mede verantwoordelijk voor de in achtneming van
1,5 meter afstand van de overige zwemmers in deze baan.
Per ‘baan’ (bestaande uit 2 banen) zijn er maximaal 6 zwemmers toegestaan.
Deze ‘grotere banen’ worden gescheiden middels een zwemlijn.
Na afloop van de 30 minuten, worden de zwemmers door de lifeguard ingeseind om het bad te
verlaten.
Na het zwemmen neemt de zwemmer zijn/haar sporttas met kleding mee en kan zich
omkleden in de individuele wisselcabines.
Na het omkleden verlaat de zwemmer direct het zwembad door de aangegeven route te volgen
naar de uitgang.

BEDANKT!

