Tijdelijk reglement vanaf 1 juli 2020 aanvullend op het
reglement van interne orde.
Algemeen
1. Zwemmen met ziektesymptomen zoals grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid,
neusloop en ongewone vermoeidheid is verboden. Personen met ziektesymptomen zullen de
toegang geweigerd worden.
2. Samenscholing in en rond het gebouw is verboden.

Routing
3. Zwemmers zijn verplicht de aangepast routing en signalisatie te respecteren.

Capaciteit
4. Zwemmers moeten de afstandsregels respecteren (1,5m afstand houden) in het volledige
gebouw. Aan de kassa, aan de kleedhokjes, in de zwemhal en in het zwembad.
5. Enkel baantjeszwemmen is toegestaan, Inhalen en kruisen is verboden. Recreatie en het
geven van lessen is verboden.
6. Het klein bad is gesloten
7. Zwemmers kunnen enkel zwemmen na verplichte (online) reservatie. Reserveren dient per
persoon te gebeuren. Annuleren is verlicht wanneer u uw afspraak niet kan nakomen. Een
bewijs van reservatie dient voorgelegd te worden aan de kassa. Reserveren aan de kassa is
niet mogelijk
8. De zwemduur is beperkt, Per reservatie kan 1 uur gezwommen worden, het laatste blok voor
sluiting kan er maar 45 minuten gezwommen worden. zwemmers dienen de tijdsloten te
respecteren.

Kleedkamers
9. Het gebruik van kleedhokjes is toegestaan. De hokjes zullen gesplitst zijn in hokjes voor het
zwemmen en hokjes na het zwemmen. Zwemmers dienen het correcte hokje te gebruiken.
10. Lockers mogen niet gebruikt worden.

Douches
11. Douches kunnen enkel gebruikt worden voor het zwemmen met respect voor de
afstandsregels (sommige douches zullen niet werken). Douchen na het zwemmen is niet
mogelijk.

Toiletten
12. Toiletten mogen gebruikt worden.

Cafetaria
13. De cafetaria is toegankelijk maar hier gelden ook de afstandsregels.

Huur bad
14. Bij het afhuren van het bad dienen +12jarigen steeds de 1,5m afstand te respecteren.
15. Bij (sport)kampen kunnen -12jarigen in hun bubbel gebruik maken van het zwembad zonder
afstandsregels. Begeleiders mogen niet mee in het water. Wanneer ze dit wel doen dienen ze
ook steeds 1,5m afstand te houden van de kinderen & elkaar.

