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Değerli müşterilerimiz, 

Korona salgını, yüzme havuzu tesisi 

operasyonlarını çok zor hale getiren kurallara 

zorlamıştır. Buna rağmen sizinle birlikte yüzme 

havuzu tesislerini mümkün olduğunca 

kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Lütfen 

tüm kuralları dikkate alarak yüzme havuzu 

tesislerini açık tutmamıza yardımcı olun. 

Lütfen diğer insanlara karşı saygılı olun ve bu 

hala devam eden ciddi durumda bizim 

açımızdan olduğu gibi kendi açınızdan da 

sorumluk bilinci ile hareket edin. Çok 

teşekkürler. 

Giriş: 

 Yüzme havuzu tesislerine sadece online 

olarak belirli bir zaman aralığı için satın 

alınan bir bilet ile girilebilir. Bu zaman 

aralığında yüzme havuzu tesisinde 

geçirmek istediğiniz zamanınızı özgürce 

seçebilirsiniz. Yani zaman aralığının hemen 

başında yüzme havuzu tesisine girmek 

zorunda değilsiniz. 

 Bu kartların standart ücreti 3,73 EUR'dur. 

Beş yaş altı çocuklar ve BäderCard 

sahipleri ücretsiz yüzme havuzu tesisine 

girebilir, ancak yine de biletleri olmalıdır. 

Web mağazasına www.berlinerbaeder.de 

internet adresi üzerinden erişilebilir. 

 BäderCard sahipleri* bilete ek olarak 

BäderCard’ı göstermelidir, bilet ve 

BäderCard üzerindeki isim aynı olmalıdır 

 Lütfen aile/akraba/arkadaş/komşu olarak, 

internet erişimi olmayan kişilere bilet satın 

almalarında yardımcı olun. 

 Bilet üzerindeki isimle bu biletle giriş 

yapmak isteyen kişinin aynı olduğundan 

emin olun. Girişte rastgele kontroller 

gerçekleşiyor, bu nedenle kimliğinizi 

belgeleyen fotoğraflı bir kimliği yanınızda 

bulundurun. 

 Giriş biletleri yazdırılabilir veya akıllı 

telefonunuzdan gösterilebilir. Bunlar yüzme 

havuzu tesisi girişinde taranır ve doğrulanır. 

 Bu prosedür, acil bir durumda temas 

yollarını takip edebilmek için zorunludur. 

Bunun anlamı: Başkaları için kart satın 

aldığınız takdirde, Sağlık Dairesine kartları 

kullanan kişilerin adları ve iletişim bilgileri 

hakkında bilgi verebilmeniz gerekir. 

 Giriş biletinin üçüncü taraflara (yani kişisel 

olarak tanımadığınız kişilere) verilmesi 

yasaktır. 

 Yüzme havuzu tesisi sadece rezerve 

edilen zaman aralığında ziyaret edilebilir. 

 Giriş zamanı yüzme zamanı ile aynı 

olmayabilir. Havuzlar dolu olduğunda, 

lütfen havuzların dışında boş bir alanda 

bekleyin. 

 Her yetişkin gözlemci kişi için (en az 18 

yaşında)beş yaşına kadar iki çocuk 

ücretsiz olarak yüzme havuzu tesisine 

alınabilir. Bu çocuklar için giriş bileti 

alınması gerekmiyor. Ancak gözlemci kişi, 

yüzme havuzu tesisindeki tüm kalış 

boyunca yanında getirdiği çocukların 

gözetimini sağlar. 

 Değerli eşya dolapları sınırlı sayıda 

kullanılabilir. Lütfen mümkün olduğunca 

yanınızda değerli eşyalarınızı getirmekten 

kaçının. 

 Giriş, zaman aralığının bitiminden 60 

dakika önce sona erer. Yüzme zamanı, 

zaman aralığının bitiminden 30 dakika 

önce sona erer. 

Hijyen: 

 Lütfen yüzme havuzu tesislerini sadece 

kendinizi sağlıklı hissediyorsanız ziyaret 

edin. 

 Duş ve soyunma odaları kapalıdır (istisna: 

Wilmersdorf yaz havuzundaki iyi 



havalandırılmış soyunma odaları). Lütfen 

mümkün olduğunca, yüzme havuzu 

tesisini ziyaret etmeden hemen önce evde 

duş alın. 

 Yüzme havuzuna girmeden önce ellerinizi 

sabunla yıkayın (banyolarda tuvalet ve 

lavabolar bulunmaktadır). 

 Açık havadaki soğuk duşlar kullanılabilir. 

Duş alırken beş metrelik sosyal mesafeyi 

koruyun ve bu duşları sadece sabun veya 

şampuan kullanmadan kullanın. 

Sosyal mesafe: 

 Lütfen yüzme havuzu tesisinin tüm 

alanlarında 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 

koruyun. Bu kural yüzme havuzunda da 

geçerlidir. 

 Çim alanlarında diğer kişiler arasında beş 

metrelik sosyal mesafe korunmalıdır. 

Kısıtlamalar: 

 Duş ve soyunma odalarına ek olarak, 

aşağıdakilerin kullanımına da izin 

verilmemektedir: Dalış kuleleri, 

kaydıraklar, yeni yürümeye başlayan 

çocuk havuzları ve oyun alanları. 

 Özel olarak belirlenmiş teraslarda ve 

güneşlenme alanlarında güneşlenilebilir. 

Bununla birlikte, yüzme havuzların 

etrafındaki sabit yüzeyler (havuz plakası 

olarak adlandırılır) güneşlenmeye 

kapalıdır. 

 Wannsee plaj tesisinde ve Kreuzberg yaz 

havuzunda maalesef çıplaklar alanı 

sunamıyoruz. Bunun nedeni, zaman 

aralığı bilet prosedüründe sadece plajın 

tüm uzunluğu boyunca hesaplanan 

kotaları sunabilmemizdir. 

 

Havuzdaki trafik kuralları: 

 Yüzme havuzları çift şeride ayrılmıştır. Sağ 

tarafta arka arkaya yüzülebilir. Lütfen 

havuzun diğer kenarına ulaşana kadar 

şeritlerin sonlarına kadar yüzün ve yarıda 

bırakarak geri dönmeyin. 

 Mümkün olduğunca sadece şeridin 

sonuna geldiğinizde havuzun kenarında 

öndeki kişiyi geçin. 

 Çift şerit başına 50 metrelik bir havuzda en 

fazla 18 kişi yüzebilir. 

 Yüzme bilmeyenler havuzları, şerit 

düzenlemesi olmadan rahat yüzmek için 

idealdir. Ancak, burada daima en az 1,5 

metrelik sosyal mesafeyi koruyun.

 

Bazı yüzme havuzu tesislerine bu kurallar farklı olabilir. Bu nedenle, lütfen yüzme havuzu tesisinde 

daima meslektaşlarımızın uyarılarını ve talimatlarını dikkate alın. Anlayışınız için teşekkür eder ve bu 

sıra dışı 2020 açık yüzme havuzu sezonunun tadını çıkarmanızı dileriz. 

Saygılarımızla 

Berliner Bäder İşletmeleri 

 

 


