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Vi kan INTE garantera inträde för dig med säsongskort eller 10-kort

vid tillfällen då badet har så många besökare att vi är tvungna att,

av säkerhetsskäl, stänga entrén temporärt.

Båstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

I nuläget finns inga särskilda restriktioner för utomhusbad gällande öppettider eller besökare. Utom-

husbad omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 50

personer och utomhusbad kan därför hålla öppet för att fortsätta främja folkhälsan. Här kan du läsa

om vilka åtgärder vi gör och vad du som besökare kan göra.

På Malenbadet gör vi följande anpassningar med anledning av Covid-19:

Vad kan du som besökare göra:

- Stänger av en dusch i herrarnas och damernas samt tar bort krokar i omklädningsrum för att kunna hålla avstånd

- Tillhandahåller tvål i duschar och vid alla handfat

- För att minska risken för smittspridning har vi anpassat städningen av omklädningsrum, duschar, toaletter och bastu genom

att bland annat oftare rengöra de ytor många rör vid (desinficering).

- Bassängernas klorhalt kontrolleras varje dag och kommer inte att understiga Folkhälsomyndighetens rekommendation om

1 mg klor/1 liter vatten.

- Max 4 personer i bastun och temperaturen höjs till 90 grader (enligt rekommendation från Svenska badbranschen).

- Personal som känner av sjukdomssymtom håller sig hemma.

- Om du känner dig frisk är du välkommen att bada och simma hos oss.

- Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom som snuva, hosta och feber för att undvika smitta andra

- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten

- Håll avstånd till varandra och undvik trängsel.

- Håll avstånd till andra när du byter om (finns även ombyteskur utomhus). Kan du byta om hemma så gör det.

- Håll dig uppdaterad på myndigheternas direktiv och rekommendationer. Var särskilt försiktig om du är över 70 år eller i

annan riskgrupp.

Håll avstånd och ta personligt ansvar


