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TIJDENS CORONA
(14/09 – ….)
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1. Algemene maatregelen






Was regelmatig je handen met water en zeep
Hoest of nies in je ellenboog
Indien je ziek bent, blijf je thuis
Houd 1,5 m afstand
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2. Reservatie
Steeds op voorhand telefonisch reserveren op het nummer
015/71.16.85.
Er kunnen maar 30 personen per tijdslot komen zwemmen.
U kan kiezen tussen verschillende tijdsloten.
Dinsdag
 16.00 uur tot 17.15 uur
 17.45 uur tot 19.00 uur
Woensdag
 12.30 uur tot 13.45 uur
 14.15 uur tot 15.30 uur
 16.00 uur tot 17.15 uur
 17.45 uur tot 19.00 uur
Donderdag
 16.00 uur tot 17.15 uur
 17.45 uur tot 19.00 uur
Vrijdag
 15.45 uur tot 17.00 uur
 19.30 uur tot 20.30 uur
Zaterdag
 14.30 uur tot 16.30 uur
Er wordt telkens (per tijdslot) een kwartier voor tijd afgefloten.
Het te betalen bedrag wordt aan de telefoon vermeld. Gelieve gepast
geld mee te brengen.
Indien u een abonnement hebt, gelieve dan het nummer te vermelden!
Betalen met bancontact is momenteel nog niet mogelijk!!!
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3. Zwembadhal & Kassa
 Gelieve steeds 1,5 m afstand te houden
o Zowel tussen de klanten als tussen het personeel
o U vindt de afstanden aangeduid op de grond
 Altijd verplicht eerst handen ontsmetten
o U vindt ontsmettingsgel aan de kassa, aan de lockers en aan
de uitgang
 Gepast betalen
o Het gepaste geld in het bakje aan de kassier geven.
o
 U volgt de pijlen naar het zwembad
o Volg de pijlen op de muur
 Na het zwemmen de zwembadhal meteen verlaten
o Niet blijven hangen in de zwembadhal.
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4. Te Volgen Route
VERPLICHT ENKEL DE AANGEDUIDE ROUTE TE VOLG
0,60m

INSTRUCTIEBAD

1m20

25m SPORTBAD

o Volg de pijlen.
o Let op de
voorrangsborden, waar
nodig.
Om o Groene pijlen= ingang
o Rode pijlen = uitgang
Materi
o Volg de route op
Zwem onderstaand
EHBO
plan!

0,95m

R
1m30

3m05

R

R
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5. Omkleden
 Enkel de individuele kleedhokjes zijn toegankelijk.
 U krijgt bij het binnengaan een nummer toegewezen. Gelieve
gebruik te maken van de omkleedcabine en locker, die
overeenstemt met uw nummer.
 Enkel douches in het zwembad toegankelijk (geen zeep
toegelaten)
 Volg de pijlen naar de zwembadhal.

 Na het omkleden eerst afspoelen onder de douche.

7

6. Zwemmen
 Volg de instructies die omhoog hangen
 Indien u vragen heeft, kan u terecht bij het personeel. Gelieve
steeds de social distance te respecteren.
 Per tijdslot maximum 30 personen
 Op deze moment is het nog niet toegelaten om privé-zwemles
te geven.
 Als u via de grote trap het zwembad wil betreden, volgt u de
aangeduide wandelroute
 Eigen materiaal meebrengen. Er wordt geen materiaal
(plankjes, pullboys en speelmateriaal) uitgeleend.
25-metersportbad
 U zwemt op in baan 1 en keert terug in baan 2. (Rustige baan)

 U zwemt op in baan 3 en keert terug in baan 4. (Vlotte baan)
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 U zwemt op in baan 5 en keert terug in baan 6 (Snelle baan)

 Gelieve zo weinig mogelijk te stoppen en stil te staan.
 VOORBIJSTEKEN IS VERBODEN!
Instructiebad
o Enkel toegankelijk tot -12 jaar
o Maximum 1 bubbel (max 4 personen)
o Elke volwassene houdt zich ook in het water aan de social
distance.
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7. BRONNEN
 Draaiboek Zwemfed
 Protocol Zwembaden ISB
 Signalisatieborden ISB
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