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Protocol zwembad/spraypark Vakantiepark de Boomgaard
vanaf 23-08-2020

1,5 Meter

Samen zorgen we voor een veilige
situatie.
Zusammen machen wir es safe.

Trek uw badkleding thuis aan.

Maak vooraf een afspraak.

Ihre Badekleidung zuhause anziehen.

Ihr Zeitfenster im Voraus Reservieren

Wees op tijd voor aanvang én vertrek.
Bitte pünktlich Dasein/angeziehn

Douche thuis.
Douche zuhause.
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Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM richtlijnen.
Ga niet zwemmen als je de afgelopen twee weken verschijnselen van een coronabesmetting hebt
gehad.
Bezoekers met onderliggend lijden wordt geadviseerd om vooralsnog niet te gaan zwemmen.
Het zwembad en spraypark zijn momenteel niet toegankelijk voor gasten van buitenaf.
Kom alleen op vooraf besproken tijden. U kunt één tijdslot tegelijk reserveren en 1 keer in de 2 dagen
een reservering maken. Dit kan in de receptie of telefonisch (0031-118-571377). Ouders/verzorgers
reserveren voor het binnenbad voor kinderen tot en met 12 jaar.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de schuifdeur van het
centrumgebouw en wacht buiten op 1,5 meter van elkaar.
Ga voorafgaand thuis naar het toilet. Minimaliseer het toiletgebruik in het zwembad.
Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer
alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen tas mee te nemen naar de zitrand
rondom het zwembad, inclusief schoenen. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of
gemeenschappelijke kleedruimten achter. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe
aangewezen ruimtes. Douche thuis voor en na het zwemmen.

Tijdens uw bezoek
• Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
• Kinderen met zwemluiers zwemmen mogen alleen in het peuterbadje, niet in het grote bad.
• Bent u in het zwembad? Het niet toegestaan tussentijds naar buiten (zoals het spraypark) te gaan.
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
• Zorg ervoor dat u voor het einde van uw tijdslot buiten bent. Zo kunnen andere gasten op hun
afgesproken tijdslot ook daadwerkelijk naar binnen. Verlaat direct na het zwemmen het zwembad zo
spoedig mogelijk via de routing.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
• Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren. Inhalen enkel op afstand.
• Tijdens het baantjes zwemmen is er een eenrichtingsverkeer van kracht. Deze wordt in het zwembad
aangegeven.
Laat tijdens uw tijdslot geen extra personen in het zwembad. Toegang wordt dan ontzegd. Bij het niet
juist navolgen van de regels of het niet tijdig verlaten van het zwembad wordt direct de toegang tot
het zwembad ontzegd.

Tijdstip
09.30-10.45u

Omschrijving
Baantjes zwemmen volwassenen

Max. aantal personen
12

Vanaf 10.30u

Spraypark open. Kinderen t/m 18 jaar.
Geen toegang tot zwembad
Familiezwemmen, ouders ook in water +
1 gezin in peuterbad
Baantjes zwemmen volwassenen

-

Familiezwemmen, ouders ook in water +
1 gezin in peuterbad
Zwemmen t/m 18 jaar, ouders aan de
kant
Familiezwemmen, ouders ook in water +
1 gezin in peuterbad

Max. 5 families

10.45-11.45u
12.00-13.15u
13.30-14.30u
15.00-16.30u
16.45-17.45u

Max. 5 families
12

30 kinderen, max. 12 ouders aan kant
Max. 5 families

