Richtlijnen De Wetterstins (versie 4 juni 2020)
Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en de
medewerkers in Zwembad de Wetterstins. Wij stellen alles in het werk om zo snel als het
verantwoord kan, zwemmen weer mogelijk te maken.
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;
Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden
minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de
branche blijven gelden;
Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;
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 zuil voor 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 de deelnemer zich kan omkleden;
Deelnemer zoekt plek bij één van de aangegeven plaatsen in de kleedhokken.
Deelnemer neemt kleding in afgesloten tas mee naar zwemzaal.
Deelnemers zwemmen in één gereserveerde baan per persoon aangewezen door
medewerker;
Deelnemer zwemt in het midden van de baan, over de zwarte streep.
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 (nummer);
De klant kan via reservering van een baan 30 minuten zwemmen op de daarvoor bestemde
tijden aangegeven in het rooster;
Reserveren kan telefonisch tijdens openingstijden via 0511-460743. Ook kunt u (nadat u
heeft gezwommen) een reservering maken aan de balie.
Bij het opvoeren van de capaciteit en beschikbare zwemtijd wordt opgeschaald naar meer
deelnemers per 2 banen. Er geldt dan een nieuwe situatie;

Recreatief zwemmen en Aquasporten



















Trek thuis je badkleding aan, hier overheen makkelijke kleding zodat u snel kunt
omkleden;
Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden
minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de
branche blijven gelden;
Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;
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 zuil voor 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 de deelnemer zich kan omkleden;
Deelnemer zoekt plek bij één van de aangegeven plaatsen in de kleedhokken.
Deelnemer neemt kleding in afgesloten tas mee naar zwemzaal.
Deelnemer houdt rekening met andere deelnemers en houdt afstand bij het in en uit het
water gaan.
Deelnemer houdt rekening met andere deelnemers tijdens de activiteit en bewaard de
Na het zwemmen neemt de deelnemer zijn/ haar spullen mee en kan zich weer omkleden in
de daartoe aangewezen kleedkamer (nummer);
Reserveren kan telefonisch tijdens openingstijden via 0511-460743. Ook kunt u (nadat u
heeft gezwommen) een reservering maken aan de balie.
Bij het opvoeren van de capaciteit en beschikbare zwemtijd wordt opgeschaald naar meer
deelnemers per 2 banen. Er geldt dan een nieuwe situatie;

Protocol De Wetterstins (versie 13 mei 2020)
Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle
zwemmers en de medewerkers in Zwembad de Wetterstins. Wij stellen alles in het werk om
zo snel als het verantwoord kan, zwemmen weer mogelijk te maken. Hierbij rekening
houdend dat de Wetterstins 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.



Trek thuis je badkleding aan, hier overheen makkelijke kleding zodat u snel kunt
omkleden;
Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te
gaan;




















Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt
te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt.
Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden;
Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;
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 zuil voor 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 de deelnemer zich kan omkleden;
Deelnemer zoekt plek bij één van de aangegeven plaatsen in de kleedhokken.
Deelnemer neemt kleding in afgesloten tas mee naar zwemzaal.
Deelnemers zwemmen in één gereserveerde baan per persoon aangewezen door
medewerker;
Deelnemer zwemt in het midden van de baan, over de zwarte streep.
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 (nummer);
De klant kan via reservering van een baan 30 minuten zwemmen tussen 08.00 – 12.30
uur op maandag t/m vrijdag en zondag;
Reserveren kan alleen telefonisch 0511-460743 tussen 12.00- 13.30 op maandag t/m
vrijdag en zondag;
Bij het opvoeren van de capaciteit en beschikbare zwemtijd wordt opgeschaald naar
meer deelnemers per 2 banen. Er geldt dan een nieuwe situatie;

