
ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου λειτουργεί για το κοινό με συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας 
προσαρμοσμένο στις οδηγίες ασφαλείας λόγω COVID-19. 

Κάθε αθλούμενος, προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος στο κολυμβητήριο, πρέπει να : 

• Έχει κλείσει υποχρεωτικά ραντεβού με τη γραμματεία του κολυμβητηρίου  (Τηλ. 210 6107650-
1) Επιτρέπονται μέχρι 4 επισκέψεις ανά εβδομάδα σε 2 διαφορετικά ωράρια προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων σε όλες τις ζώνες λειτουργίας. 

• Προσκομίσει, εκτός από την εν ισχύ κάρτα εισόδου στο κολυμβητήριο, την ειδική  ιατρική 
βεβαίωση για την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση (επισυνάπτεται) υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη από γιατρό. 

• Συμπληρώσει με τα στοιχεία του το δελτίο καταγραφής αθλούμενου (επισυνάπτεται) καθώς 
και τον κατάλογο εισερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση για την ιχνηλάτηση τυχόν 
κρούσματος COVID19. 

• Σεβαστεί και να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας που έχουν τεθεί. 

Η επίσκεψη στο κολυμβητήριο θα γίνεται σε συγκεκριμένα ωράρια που θα τηρούνται αυστηρά (τα 
ωράρια περιγράφονται παρακάτω). Ο κάθε αθλούμενος θα έχει στη διάθεσή του συνολικά έως 70 
λεπτά της ώρας που θα περιλαμβάνουν 10 λεπτά προετοιμασία και ντους πριν την άσκηση, 50 λεπτά 
κολύμβηση και 10 λεπτά προετοιμασία και ντους για την αποχώρηση. Στη συνέχεια τα ντους θα 
καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται  για 20 λεπτά. Ο αθλούμενος θα προσέρχεται 15 λεπτά νωρίτερα 
για τη θερμομέτρηση, την προσκόμιση των δικαιολογητικών και των στοιχείων του για την ιχνηλάτηση.  

Στα μεγάλα αποδυτήρια θα μπορούν να εισέλθουν έως 8 άτομα ενώ στα μικρά έως 4 πάντα του ίδιου 
φύλου. Επιτρέπεται η χρήση μόνο των καμπίνων – ντουζιέρων - τουαλετών που υποδεικνύονται από τη 
Διεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η τήρηση απόστασης μεγαλύτερης των 2 μέτρων ανάμεσα 
στους αθλούμενους και οι κανόνες δημόσιας και ατομικής υγείας.  

 

Ώρα Προσέλευσης Είσοδος Έξοδος 
7:00 7:15 8:25 
8:30 8:45 9:55 

10:00 10:15 11:25 
11:30 11:45 12:55 
13:00 13:15 14:25 
14:40 14:55 16:05 
16:10 16:25 17:35 
17:40 17:55 19:05 
19:10 19:25 20:35 
20:40 20:55 22:05 

 


