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Beste bezoeker, 

 

In de persconferentie van afgelopen vrijdagavond zijn er verscherpte coronamaatregelen aangekondigd door 

het kabinet, waaronder een gedeeltelijke lockdown van drie weken. In dit document van de Rijksoverheid tref 

je alle corona maatregelen aan die vanaf, zaterdag 13 november vanaf 18.00 uur gelden en in ieder geval tot 

zaterdag 4 december. We volgen deze richtlijnen binnen onze locaties om iedereen op een veilige manier te 

kunnen blijven ontvangen. Via deze weg informeren we je over de belangrijkste aanscherpingen. 

 

Zwembad 

Sinds 6 november is een coronatoegangsbewijs verplicht voor bezoekers vanaf 18 jaar. Deze dien je te tonen bij 

het controlepunt voordat je het zwembad betreedt. Dit kan bij de receptie zijn, of op drukke momenten bij de 

coronacheck-balie. Dit heeft betrekking tot de zwemlessen, doelgroep activiteiten, recreatief zwemmen en 

banen zwemmen.  

 

Wanneer je kind bij ons op zwemles zit en je niet in het bezit bent van een coronatoegangsbewijs, kan er 

gebruik gemaakt worden van de gang tot aan de kleedruimtes. Helaas is het betreden van de kleedkamers / 

zwembad niet toegestaan zonder CTB. In de ruimte voor de kleedkamers dien je 1,5 afstand te bewaren en is 

het dragen van een mondkapje verplicht.  

 

Sauna 

De saunaruimtes van de Picamare worden na 18:00 gesloten. De saunaruimtes zullen daarom op zaterdag-

avond vanwege het korte tijdsbestek van 17:00 tot 18:00 niet aangezet worden. 

 

Horeca 

De horeca is geopend tot 20.00 uur. Op het moment dat je vanuit de horeca de zwemlessen wilt bekijken, dien 

je met de huidige regelgeving ook in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs.  

In onze horeca is een coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar, een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand houden ver-

plicht. Bezoekers van 14 jaar en ouder dienen tevens een geldig legitimatiebewijs te tonen bij het controlepunt. 

 

Toegang verlenen 

Toegang tot het zwembad, binnensportaccommodaties en horeca wordt verleend wanneer: 

1. Je een geldig vaccinatiebewijs op de Corona Check-app hebt. 

2. Je een geldig herstelbewijs op de Corona Check-app hebt. 

3. Daarnaast dien je jezelf te kunnen legitimeren.  

 

Wanneer je beide niet hebt, maak je van tevoren snel en makkelijk een testafspraak op 

www.testenvoortoegang.nl. 

 

Heb je nog vragen of zijn er nog dingen onduidelijk? Stuur dan een mail naar picamare@yask.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Picamare 

Eindhoven, 13 november 2021 

Betreft: Coronamaatregelen vanaf 13 november 2021 
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