Zwemregels Coronavirus
Geldig vanaf 5 juni 2021

Algemeen
• Bezoekers van het zwembad houden zich aan de algemene voorzorgsmaatregelen coronavirus.
• Voor een prettig verblijf, volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.
• Het Molenbad is niet aansprakelijk voor boetes die bevoegde instanties uitdelen aan individuele
zwemmers of bezoekers bij het niet naleven van de afspraken en maatregelen.
• Houd rekening met elkaar. Alleen samen maken we zwemmen mogelijk. Bedankt!
Registratieplicht
• Voor toegang tot het Molenbad levert iedere bezoeker een formulier in met contactgegevens.
• Registratieplicht geldt ook voor kinderen. Geef als ouder/verzorger een ingevuld formulier mee als
uw kind alleen naar het zwembad komt.
• Het formulier is te downloaden van de website en verkrijgbaar bij de kassa van het zwembad.
Aantal bezoekers
• Op drukke dagen worden maximaal 500 bezoekers toegelaten tot het zwembad.
• Reserveren is niet mogelijk.
• Op basis van ervaring van het aantal bezoekers en de beheersbaarheid voor de toezichthouders kan
op drukke dagen besloten worden de toegang tot het zwembad (tijdelijk) te sluiten.
Op het terrein
• De kleedruimten zijn open voor het omkleden. In de kleedruimte geldt de 1,5 m afstandsregel.
• Kleding blijft niet achter in de kleedruimte, bezoekers nemen deze mee naar buiten.
• Aan de buitenzijde zijn douches beschikbaar. Houd rekening met de 1,5 m afstandsregel.
• Bij de kiosk kan drinken, ijs, snoep en andere versnaperingen worden afgehaald. Bezoekers die op het
plein voor de kiosk gaan zitten houden zich aan de regels die gelden voor terrassen.
Banenzwemmen
Maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 13:00 uur
• Het grote zwembad is in zijn geheel beschikbaar voor de doelgroep banenzwemmers.
• In het 25 meter bad worden maximaal 30 zwemmers toegestaan.
• Vanaf 13:00 uur is het grote bad met een lijn in de derde baan ingedeeld in twee vakken waarbij een
vak beschikbaar blijft voor banenzwemmen voor maximaal 12 zwemmers.
• Tijdens het zwemmen geldt geen afstandsbeperking, buiten het bad geldt wel de 1,5 meter afstand.
Recreatief zwemmen
Maandag tot en met donderdag 13:00 tot 20:00 uur / Vrijdag van 13:00 tot 16:45 en van 19:00 tot 20:00
Zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur
• Het grote bad is deels beschikbaar voor banenzwemmen en deels voor recreatief zwemmen.
• De glijbaan en het instructiebad zijn toegankelijk voor alle bezoekers.
• Bij gebruik van het peuterbad met waterattributen houden de bij de kinderen behorende
volwassenen onderling 1,5 meter afstand.
• Alle speelattributen op het terrein mogen gebruikt worden.
Zwemles
Vrijdag van 17:00 tot 19:00 uur en zondag van 10:00 tot 12:00 uur
• Omkleden mag op het zwembad gebeuren.
• Voor de kinderen is één ouder/verzorger toegestaan per kind/gezin.
• Ouders/verzorgers nemen tijdens de zwemles plaats op het terras en houden 1,5 meter afstand.
• Tijdens de zwemles is het zwembad en het terrein niet toegankelijk voor andere bezoekers.

