Grundtvigsparken afd. 44

Ordensregler for svømmehal
Åbningstider kl. 07.00‐12.00 og 15.00‐20.00
















Al færden i svømmehallen sker på eget ansvar
Børn under 15 år kun i følgeskab med en voksen beboer i afd.44
Løb og leg er ikke tilladt
Absolut forbud mod alkohol, rygning og husdyr i svømmehallen
Påvirkede personer har ingen adgang
Svømmehallen og alt inventar/ udstyr behandles med omtanke
Inventar må ikke fjernes fra svømmehallen
Svømmehallen må kun betrædes med rent, indendørs fodtøj eller
uden fodtøj
Glas, porcelæn og lign. er ikke tilladt i svømmehallen
Sikkerhedsforanstaltninger som badevinger/ bælte må medbringes
(skal afvaskes)
Badning i svømmehallen må kun ske efter forudgående afvaskning i
fællesområdets omklædning – læs hygiejniske baderegler
Ryd op efter dig selv
Svømmehallen kan bookes til børnefødselsdage, dog er området
stadig åbent for øvrige beboere
Gæster er tilladt, dog kun i følgeskab med en voksen beboer i afd 44
Definition på gæster: Ikke‐ planlagte daglige/ugentlige besøg

Bestyrelsen: Jan Faber, Jens Schou, Bianca Lass, Jens Rasmussen, John Hansen
(Lasse), Dorthe Mehlberg, Lilly Mogensen
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Hygiejniske baderegler
 Alle, både voksne, børn og babyer, skal vaskes grundigt uden badetøj
og med sæbe. Badetøj skal ligeledes afvaskes grundigt inden adgang i
bassinet, afvaskning skal gentages efter toiletbesøg. Badehætte skal
bruges, hvis håret ikke vaskes
 Badetøjet skal være rent og egnet, undertøj er ikke tilladt
 Har du en sygdom, må du ikke bade. Det kan være diarre, forkølelse,
ondt i halsen, øre eller øjenbetændelse, betændelse i huden eller
gulsot (hepatis A) i den smitsomme fase
 Har du fodvorter eller fodsvamp må du bade, hvis du er under
lægebehandling
 Babyer skal bære bade‐/ blebukser med lækagesikring, ligeså skal
andre personer, der ikke kan holde på urin eller afføring
 Gå på toilet først og herefter ind under bruseren ‐ altid uden tøj
 Du må ikke forurene vandet ved spytning, næsepudsning, urinering
og afføring m.v.
 Afslut altid opholdet med et brusebad i fællesområdets omklædning
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