Zwembad coronamaatregelen
Het zwembad op de Zandhegge mag gelukkig weer open. Wel moet iedereen zich houden aan
extra regels om dit veilig te kunnen laten verlopen. Dit doe je niet alleen voor jezelf maar ook
zeker voor een ander. Wij gaan er vanuit dat alle gasten bewust en verstandig met de deze
situatie omgaan en zich houden aan onderstaande regels.
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Ben je ziek? Verkouden, hoesten koorts? Blijf dan thuis!
Heeft 1 van de gezinsleden koorts? Blijf dan ook thuis!
We kunnen in het grote zwembad maximaal 20 personen toe laten. (alle leeftijden)
We kunnen in het peuterbad maximaal 4 volwassenen toelaten als begeleider van hun
kleine kinderen.
Opgeven kan via onze website www.zandhegge.nl. Hier kun je ook zien wanneer het
zwembad open is. Kun je niet online opgeven, dan mag je het bij de receptie doorgeven.
We werken met tijdblokken van 1 uur waar alle leeftijden mogen zwemmen.
Personen vanaf 13 jaar moeten 1.5 meter afstand houden van een ander persoon
in het zwembad en ook op de kant van het zwembad. Geef elkaar de ruimte.
Personen die tot 1 gezin/huishouden horen mogen bij elkaar zwemmen evenals kinderen
t/m 12 jaar. Echter ook zij moeten ook goed rekening houden met 1.5 meter afstand tot
personen van 13 jaar en ouder!
Kinderen t/m 12 jaar die zelfstandig komen zwemmen moeten minimaal diploma A
hebben. Diploma B is zeker verstandig.
Het zwembad is alleen toegankelijk voor eigen gasten.
Was voordat je naar het zwembad gaat goed je handen met zeep.
Er is geen toilet bij het zwembad open, zorg dus dat je naar het toilet gaat voordat je gaat
zwemmen.
De douche mogen wij niet aan zetten.
Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.
Blijf niet onnodig lang in of bij het zwembad.

Het is voor ons allemaal wennen deze situatie. Maar als we ons houden aan bovenstaande regels
kunnen we toch met zijn allen weer genieten van het zwemmen.
We wensen jullie veel zwemplezier!
Koos en Lilian van Selm en team de Zandhegge

