Zwembad Pulderbos – richtlijnen bij publiek
zwemmen na reservatie
22.03.2021

Vanaf de paasvakantie zal IGEAN het zwembad bij het revalidatiecentrum in Pulderbos opnieuw
openstellen voor vrij zwemmen. Uiteraard respecteren we hierbij de Corona-maatregelen.
Hoe we dat doen, lees je hieronder.
Reserveer op voorhand

 Reserveer je zwembeurt steeds vooraf via de online reservatietool op onze website. Ook als je een
12-beurtenkaart hebt, moet je je zwembeurt vooraf reserveren.

 Je reserveert voor elke zwemmer een plaats in het reservatiesysteem, ongeacht de leeftijd van de
zwemmer.

 Om iedereen de kans te geven eens te komen zwemmen, kan je maximaal 4 weken in de toekomst
een zwembeurt reserveren.

 Nadat je een zwembeurt gereserveerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Zet deze mail klaar
op je smartphone of print hem af en breng hem mee naar het zwembad.

 Lukt het je niet om online te reserveren, dan helpen we je graag telefonisch verder op het
algemeen nummer van IGEAN: 03 350 08 11 (op werkdagen, tijdens de kantooruren).
Algemeen

 Enkel zwemmers worden toegelaten tot het zwembad. Er worden geen personen langs de kant van
het zwembad toegelaten.

 Er worden maximum 25 zwemmers per zwembeurt toegelaten.
 Al onze redders hebben een aangepaste bijscholing gevolgd voor reanimatie in coronatijden. Ze
hebben ook mondmaskers en handschoenen ter beschikking.
In het zwembad

 Kom op het exacte uur van je reservatie. Als je te vroeg bent, moet je buiten wachten.
 De redder zal je opwachten aan de ingang van het zwembad. Je mag dus niet binnengaan, zonder
zijn bevestiging.

o

Toon je reservatie op papier of op je smartphone.
Enkel mensen met een geldige reservatie zullen toegang krijgen tot het zwembad.

o

Op dat moment betaal je ook voor je zwembeurt. Dan kan met je beurtenkaart of met
cash geld (graag gepast geld klaarhouden; betaling met bancontact is niet mogelijk).

o Na de bevestiging en betaling, zal de redder je toegang verlenen tot het zwembad.
 Je kan gebruik maken van de individuele kleedhokjes of van de gemeenschappelijke kleedkamers.
In de kleedkamers dien je te allen tijde het maximum aantal toegelaten personen ouder dan 12
jaar te respecteren.

 Je laat je kleren achter in het kleedhokje of in de gemeenschappelijke kleedruimte. Er kan geen
gebruik gemaakt worden van de kleedhangers.

Zwembad Pulderbos – richtlijnen bij publiek zwemmen na reservatie

1

 Een zwembeurt start op het uur en omvat maximaal 50 minuten, omkleden inbegrepen.
o Na de aanmelding bij de redder aan de ingang, kan je je omkleden en mag je
onmiddellijk naar het zwembad gaan.

o

40 min. na de start van het zwemuur zal de redder je vragen uit het water te komen
om je terug om te kleden. Je begeeft je dan naar dezelfde kleedruimte die je gebruikt
hebt bij het binnen komen. Uiterlijk 50 minuten na de start van het zwemuur verlaat
je het gebouw. Uiteraard mag je het zwembad ook altijd vroeger verlaten.

o

Concreet: je hebt om 14u gereserveerd. Je meldt je aan om 14u en gaat je omkleden.
Onmiddellijk daarna mag je in het zwembad. Om 14u40 zal de redder je vragen uit
het water te komen. Je kleedt je weer aan en verlaat uiterlijk om 14u50 het
zwembadgebouw.

De redders zullen vervolgens de kleedruimtes poetsen en ontsmetten.


Hou de tijd in de kleedkamers zo kort mogelijk. Om alles vlot te laten verlopen raden we je aan je
zwemkledij al thuis aan te doen.

 Andere voorzorgsmaatregelen moeten eveneens worden nageleefd:
o Aan de inkom van het zwembad staat ontsmettende handgel die elke bezoeker
verplicht moet gebruiken.

o

Bezoekers moeten in het zwembadgebouw een mondmasker dragen tot dat ze de
kleedruimtes verlaten richting zwembad. Ze dragen opnieuw hun mondmasker bij het
verlaten van de kleedruimtes richting uitgang van het zwembadgebouw.

o

Pijlen geven de richting aan zodat zwemmers elkaar zo weinig mogelijk kruisen. Ze
houden altijd 1,5 meter afstand van onze medewerkers en andere zwemmers.

o
o

Je kan tijdelijk geen materiaal van het zwembad gebruiken.
Na het zwemmen kan je je enkel kort afspoelen onder de douches. Zorg ervoor echter
voor dat er geen wachtrijen ontstaan.

Belangrijke laatste richtlijn…
Ben je ziek of net genezen – wacht dan nog even met zwemmen. Zo houden we het voor iedereen
veilig!
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