Vi ønsker å være i forkant av den høsten som nå er foran oss. I den forbindelse må vi etablere
noen regler for hvor mange som kan være i vårt badeanlegg samtidig. De samme reglene skal
være med å skape forutsigbarhet og trygghet for både deg som badegjest og for våre ansatte.

1. For å gjøre det lettere å overholde avstandsregelen på 1 meter for våre gjester og
medarbeidere har vi valgt å sette et maksimalt antall i ulike soner og bassenger. Vi vil
gjøre fortløpende vurderinger rundt dette. Vi oppfordrer alle våre gjester til å følge regler
for smittevern.
2. Det er spesielt populært å besøke oss på regnværsdager. Med et maksantall samtidige
gjester vil det danne seg kø. For å unngå at gjester stimler tett sammen i resepsjonen har
vi valgt å flytte køen utendørs. Våre ansatte regulerer hvor mange som slipper inn i
resepsjonen samtidig. Vi vil slippe gjestene inn i puljer på 10 personer. Når disse har
kjøpt billetter og trukket inn i garderobene vil neste pulje få slippe inn. Da vi er både
badeanlegg og treningssenter, så vil medlemmer på treningssenter og følge egne regler
for smittevern, og de vil ved å vise frem medlemsinformasjon kunne gå inn uten å stå i kø.
3. Våre badeverter vil løpende vurdere om gjestene klarer å overholde avstandsregelen inne
i svømmehallen. Dersom vi f.eks. ser at det blir for tett med gjester i velværebasseng eller
virvelbasseng eller jacuzzi vil badevaktene ta grep og eventuelt stenge attraksjonen.
Disse reglene vil tre i kraft fra lørdag 26.09.20 kl. 09:00.

25 meter:

5 personer per bane. I doble baner økes antallet til 10

Velværebasseng:

20 personer

Virvelbasseng:

8 personer

Barnebasseng:

10 personer

Jacuzzi:

3 personer

Badstuer:

5 personer

Det er greit å informere om at COVID 19 viruset ikke trives i varme og fuktige miljøer. Videre vil
kloret i våre bassenger også bidra til at viruset ikke sprer seg. Dersom du holder avstand fra
andre så er risiko for smittespredning hos oss meget liten.
Dette er en ny situasjon for oss, og vi er veldig opptatt av å bidra til at COVID 19 ikke sprer seg.
Vi vil gjøre fortløpende vurderinger rundt våre tiltak, og vi håper du vil bidra gjennom å respektere
de regler vi nå har satt. Ditt beste bidrag er tålmodighet, godt humør og følge regler for
smittevern.
Velkommen til trygg bading hos oss i SATS.

