Richtlijnen banenzwemmen
Hieronder leest u het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en de
medewerkers in Zwembad de Sawn Doarpen. Wij hebben alles in het werk gesteld om u
verantwoord te laten zwemmen. Hierbij rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en de
zwembadbranche.
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.
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Trek thuis je badkleding aan, hier overheen makkelijke kleding zodat u snel kunt omkleden
en de tijd in kleedruimte beperkt blijft;
De deelnemer ontsmet zijn/ haar handen bij de ingang.
Een medewerker ontvangt de deelnemer aan de balie;
De deelnemer geeft naam door aan medewerker als bevestiging van de reservering;
Deelnemer scant de barcode bij de Infobalie, of rekent een los bad af door middel van
contactloos betalen;
Wanneer de reservering juist is en de betaling afgerond kan de bezoeker naar binnen op
aanwijzen van de medewerker;
De medewerker geeft aan in welke kleedkamer of wisselcabine de deelnemer zich kan
omkleden;
Deelnemer zoekt plek bij één van de aangegeven plaatsen in de kleedhokken of
wisselcabines.
Deelnemer neemt kleding in afgesloten tas mee naar het bad of plaatst deze in door
medewerkers aangewezen ruimte;
Deelnemers recreatief zwemmen houden rekening met andere deelnemers en houdt
afstand bij het in en uit het water gaan.
Deelnemers zwemmen in één gereserveerde baan per persoon aangewezen door
medewerker;
Deelnemer zwemt in het midden van de baan;
Deelnemer houdt rekening met andere deelnemers en houdt afstand bij het in en uit het
water gaan.
Na het zwemmen neemt de deelnemer zijn/ haar spullen mee en kan zich weer omkleden in
de daartoe aangewezen kleedkamer;

