السباحة
واالستحمام
في أوقات
جائحة كورونا
اعتبارا من 1 :يونيو 2020
يسري العمل بها
ً













الدخول ،لذلك يُرجى حمل وثيقة تتضمن
صورة شخصية ضوئية تُثبت هويتك.
يمكنك طباعة تذاكر الدخول وإحضارها أو
إظهارها إلكترونيًا على الهاتف الذكي الخاص
بك .وفي هذه الحالة يجري مسحها إلكترونيًا
عند دخول الحمام ومن ثم إتالفها حتى ال
تُستخدم مجددًا.
وهذا اإلجراء ضروري للغاية للوقوف على
طرق التواصل الالزمة في حاالت الطوارئ.
وهذا يعني :يجب على من يشتري تذاكر
قادرا -في حالة
ألشخاص آخرين أن يكون ً
الريبة -على تقديم معلومات إلى مديرية الصحة
تخص اسم وتفاصيل االتصال باألشخاص
الذين استخدموا هذه التذاكر .من خالل شراءك
لتذكرة الدخول ،فأنت توافق على السماح
بتمرير بياناتك إلى مكتب الصحة المختص في
حالة الضرورة.
ويمنع منعًا باتًا إعطاء تذاكر الدخول ألشخاص
آخرين (أي أشخاص ال تعرفهم شخصيًا).
ال يُسمح بدخول الحمامات إال في اإلطار
الزمني المنصوص عليه في التذكرة
المحجوزة .يجب مغادرة الحمام في نهاية
اإلطار الزمني.
وقت دخول الحمامات ليس بالضرورة وقت
االستحمام نفسه .فإذا كانت حمامات السباحة
ممتلئة يُرجى عندئ ٍذ االنتظار خارج الحمامات
حتى يفرغ مكان لك.
هناك أعداد محدودة لخزائن األغراض الثمينة.
ومن ثم يُرجى التخلي عن إحضار أي أغراض
ثمينة قدر اإلمكان.
يُسمح بالدخول قبل انتهاء اإلطار الزمني بفترة
تبلغ  60دقيقة .يُسمح باالستحمام في حمامات
السباحة قبل انتهاء اإلطار الزمني المحدد بفترة
تبلغ  30دقيقة.

العمالء األعزاء،
تضطرنا جائحة كورونا إلى وضع قواعد تح ّد وتصعّب من وتيرة
عمل حمامات السباحة بصورة كبيرة للغاية .إال أننا م ًعا نود
الحرص على ضمان بقاء عملها إلى أقصى قدر ممكن .ومن ثم
يُرجى مساعدتنا في اإلبقاء على عمل الحمامات وذلك يتأتى من
خالل االلتزام بجميع القواعد المنصوص عليها .ونرجو مراعاة
اآلخرين والحرص على سالمتهم وذلك يكون من خالل مواصلة
اتباع سلوكيات األمان الالزمة لمواجهة هذا الوضع الخطير بكل
شكرا جزيالً.
مسؤولية وحرص.
ً
الدخول:



ال يُسمح بدخول الحمامات إال من خالل حجز
التذاكر ذات اإلطار الزمني عبر اإلنترنت.
ويمكنك -خالل اإلطار الزمني المنصوص
عليه -اختيار الوقت الذي تود االستحمام فيه
بكل حرية .حيث ال يتعين عليك الذهاب إلى
حمام السباحة من لحظة بدء هذا اإلطار
الزمني.
يبلغ السعر الموحد لهذه التذاكر  3.73يورو،
يُمكن لألطفال أصغر من خمس سنوات
وحاملي بطاقة  BäderCardدخول الحمام
مجانًا ،ولكن بالرغم من ذلك يحتاجون إلى
الحصول على تذكرة .يمكن حجز التذاكر من
المتجر اإللكتروني عبر الموقع
.www.berlinerbaeder.de
يجب على حاملي بطاقة BäderCard
باإلضافة إلى التذكرة إظهار بطاقة
 ،BäderCardويجب أن يتطابق االسم المدون
على التذكرة مع االسم المدون على بطاقة
.BäderCard
كما يُرجى مساعدة
أسرتك/أقاربك/أصدقائك/جيرانك الذين ال
يستطيعون الدخول على اإلنترنت في حجز
تذاكر الدخول.



تأكد أن االسم المدون على التذكرة ،يتطابق مع
الشخص الذي يرغب في الدخول بهذه التذكرة.
يتم إجراء عمليات فحص عشوائية عند








النظافة:
 يُرجى عدم المجيء إلى حمامات السباحة إال إذا كنت تشعر
أنك بصحة جيدة.





يُمنع أخذ حمام الشمس إال على التراس المخصص لذلك أو
على عشب التشمس .يُمنع استخدام األسطح المثبتة حول
حمامات السباحة (أي أطراف الحمام) ألخذ حمام الشمس.
يتعذر علينا توفير مكان سباحة بثقافة التعري الكامل في حمام
الشاطئ  Wannseeوالحمام الصيفي .Kreuzberg
والسبب في ذلك يرجع إلى أنه يمكننا  -في إطار تلك التذاكر
المؤقتة  -فقط تقديم حصص يتم احتسابها على طول الشاطئ
بالكامل.

القواعد المنظِ مة في حمام السباحة:
 هناك مسارات مزدوجة في حمامات السباحة .وتكون السباحة
واحد تلو اآلخر تباعًا بصورة منظمة .ومن ثم يُرجى السباحة
في المسارات إلى النهاية حتى تبلغ حافة الحمام وال تستدير
في منتصف المسار.
 ال يُسمح بتخطي اآلخرين إال عند حافة الحمام إذا كنت
تستطيع بلوغ نهاية المسار.
 يجوز لعدد  18فردًا بحد أقصى السباحة في المسارات
مترا.
المزدوجة في حمامات السباحة التي تبلغ مساحتها ً 50
 تتوفر حمامات سباحة لألفراد الذين ال يجيدون السباحة
لالستجمام فيها دون االلتزام بقيود على المسارات .ومع ذلك
يُرجى اإلبقاء على مسافة أمان مع األشخاص اآلخرين ال تقل
عن  1,5متر.






غرف الدش وتبديل المالبس مغلقة (باستثناء :غرفة تبديل
المالبس جيدة التهوية الموجودة في حمام السباحة الصيفي في
فلمرسدورف) .ومن ثم يُرجى أخذ الدش  -قدر المستطاع -
في المنزل مباشرة ً قبل المجيء إلى حمامات السباحة.
اغسل يديك بالصابون (يمكن دخول الحمامات وأحواض
الغسيل في حمامات السباحة) قبل دخول الحمام نفسه.
يمكن استخدام دش الماء البارد في الساحة المكشوفة .يُرجى
اإلبقاء على مسافة تبلغ خمسة أمتار أثناء االستحمام بالدش
وال تستخدم الصابون أو الشامبو عند استخدام هذا الدش.

التباعد:
 يُرجى اإلبقاء على مسافة تباعدية مع اآلخرين تبلغ  1,5متر
داخل محيط حمامات السباحة بأكمله .وهذه القاعدة تنطبق
أيضًا داخل حمامات السباحة.
 يجب اإلبقاء على مسافة تباعدية تبلغ خمسة أمتار بين كل
مجموعة أفراد على العشب المخصص للتشمس.
القيود:
 إلى جانب غرف الدش وتبديل المالبس توجد أماكن ممنوع
دخولها أو استخدامها أال وهي :أبراج القفز والتزحلق على
حمامات السباحة وأحواض سباحة األطفال الصغار ومالهي
األطفال.

قد توجد اختالفات في هذه اللوائح والقواعد في حمامات سباحة معينة .ومن ثم يُرجى االلتزام دائ ًما باإلرشادات والتعليمات الخاصة بزمالئنا
وزميالتنا في حمام السباحة المعني .ونتوجه بجزيل الشكر على تفهمك ونتمنى لك االستمتاع بموسم السباحة غير المعتاد هذا في عام .2020
مع أطيب تحيات
إدارة حمامات السباحة في برلين

