Richtlijnen zwembad Polfermolen
 Trek zwemkleding thuis aan. Neem badslippers mee i.v.m. extra hygiëne
maatregelen.
 Voorafgaand en na afloop van alle activiteiten dienen alle gasten wél 1,5
meter afstand tot elkaar te houden.
 Wij zullen zorgdragen voor een duidelijke routing in de Polfermolen.
 De lockers zijn op slot. Je neemt je kleding en spullen in je tas mee de
zwemzaal in.
 Douchen is toegestaan, maar er geldt een beperkte douchetijd.
 Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de
accommodatie.
 Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 Na het zwemmen kun je je omkleden in de individuele kleedhokjes.
 Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke
minimum.
 Betaal met PIN of contactloos.
 Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de
routing naar de aangewezen uitgang.
 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 gr. C) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je
weer komen.
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
corona virus, omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
waarop deze persoon nog besmettelijk was.( Volg hierin het advies van de
GGD)
 Blijf thuis als je het virus hebt gehad (vastgesteld met een laboratorium test)
en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 Blijf thuis als je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sport activiteit klachten ontstaan
zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 Polfermolen is niet aansprakelijk voor diefstal.

