Regler ved Covid-19 - Moheia bad ved Moheia Fritidspark
Moheia bad følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Her gir
vi deg som gjest en oppsummering av det viktigste du må vite når du er gjest hos oss:






Kom frisk – hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
Hold alltid minst 1 meters avstand til andre badegjester. Personer i samme husstand
kan være tettere.
God hygiene er nøkkelen for å hindre smittespredning: vask eller desinfiser hendene
ofte og grundig.
Vi har styrket renholdet i anlegget og på kontaktflater.
Mat og andre kioskvarer nytes på tur ut av anlegget.

Når du kommer til Moheia





Desinfiser hendene dine når du kommer inn hovedinngangen, og hold minst 1 meters
avstand til andre gjester og ansatte i resepsjonen.
Vi ber alle gjester om å helst bruke kontaktløs betaling, hvis mulig (tæpping)
Ved kø inn i anlegget, vær tålmodig og vent på tur.
Hengelås til skap, svømmebriller, armringer, badetøy kan kjøpes i resepsjonen. Det
finnes ikke til utlån i badet.

Garderober / dusjer









Hold minst 1 meters avstand til andre badegjester.
Velg skap med avstand. Familier og gjester fra samme husstand bes om å velge skap
ved siden av hverandre.
Dusj grundig uten badetøy og bruk såpe.
Maks antall i garderobene nede er 10 stk. Maks antall i garderobene opp er 5 stk
Badstuene er åpen. Se skilt på døren angående begrensninger på antall gjester
samtidig. Ta med eget håndkle og sitt på dette ved besøk i badstuen.
Ta med deg utstyret ditt fra garderoben (håndkle, såpe, shampoo, etc) og legg det i
hylle i dusjsonen.
Du må ha med eget hengelås til skap, alternativt kan du kjøpe i resepsjonen.
Når du er ferdig i badet og skal forlate anlegget, la døren til garderobeskapet stå
åpen.

I badet





Vi slipper inn inntil 50 gjester i badet samtidig.
I enkelte områder kan det være satt en begrensning på antall gjester. Les skiltingen
nøye og vent på tur.
Klorvann desinfiserer, det er trygt å bade, men hold avstand også i vannet.
Kun en person av gangen på stupebrett og sklier.

