Trivsel- och säkerhetsregler
för Deje Simhall
I Sverige finns en tradition av hög säkerhet i simhallar och badhus. Vi har simkunnighet som
krav inom grundskola och den bygger på definitionen 200 meter, varav 50 meter ryggsim.
Det innebär att alla simhallars säkerhetsregler bygger på en hög grad av simkunnighet hos
allmänheten. Det är badmästaren som gör bedömningen när säkerheten eller
simkunnigheten är för låg vilket understryker den säkerhetsmedvetenhet som eftersträvas i
svenska badhus.
De regler som finns i Deje simhall är nästan alltid absoluta och inte förhandlingsbara. Lek
och skoj är ett självklart och naturligt inslag, men det är alltid badmästaren som avgör
vart gränsen går. Man måste som badgäst i Deje simhall alltid följa badmästarens
anvisningar för att få vistas i badhusmiljön.

Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-09-20
-

För att hålla en trivsam och säker miljö i vår simhall måste alla besökare följa nedan
enkla trivsel- och säkerhetsregler. Det ingår i kommunens verksamhetsansvar för
simhallen att avstänga de besökare från anläggningen som inte följer de angivna
reglerna eller badmästarens anvisningar.

-

Visa hänsyn mot andra besökare och följ badmästarens anvisningar.

-

Det är inte tillåtet att springa eller knuffas i badets lokaler, ej heller att använda
sviktar, trampoliner eller annan utrustning utan badmästarens tillstånd.

-

Det är inte tillåtet att röka, snusa, medföra eller dricka alkohol (sprit, vin, öl) ej
heller att uppträda berusad eller påverkad av andra droger inom anläggningen.

-

Djurförbud råder i lokalerna (gäller ej ledarhund).

-

För allas säkerhet- och trevnad skall tvättning ske före besök i bastu och bassänger.
Sanitär förorening i simhallen får ej åstadkommas av besökaren.

-

Badkläder får ej användas i bastu och tvättrum.

-

I simhallen är den obligatorisk att bära badkläder (bikini, baddräkt, badbyxor och
burkini).

-

Underkläder ej tillåtet under badkläderna.

-

Inget bad får ske i andra klädesplagg.

-

I omklädningsrum, tvättrum, motionsrum och simhall får uteskor ej användas.

-

Den besökare som inte respekterar dessa regler eller badmästarens anvisningar kan
genom särskilt beslut av behörig tjänsteman avstängas från simhallen.

-

Avstängningen gäller en månad. Vid upprepad förseelse förlängs avstängningstiden
till två månader som därefter kan tillämpas vid varje ny avstängning.

-

Barn under 12 år har tillträde till simhallen tillsammans med medföljande vuxen (ö
18 år).

-

Simkunniga över 12 år har tillträde till simhallen utan medföljare. Simkunnig = kunna
simma 200 meter, varav 50 meter på rygg samt inneha allmänt badvett och säkerhet
vid vatten.

-

Föräldrar eller medföljande vuxna har alltid tillsynsansvar över barn och andra icke
simkunniga.

-

För att skydda våra gästers integritet gäller skärmförbud i hela vår badanläggning. Du
får därför inte ha med dig kamera, filmkamera, surfplatta eller mobiltelefon. Vi vill
också erbjuda en fredad zon mot telefonsamtal och signaler.

-

Avstängningsbeslutet skall meddelas skriftligen och innehålla motivet till den-samma.
Kopia av beslutet skall alltid sändas till den underåriges vårdnadshavare

-

Avstängningsbeslutet anmäls till förvaltningsledningen.

-

Vid varje förseelse mot sprit- och drogförbudet samt vid upprepade störningar av
annat slag som lett till avstängning skickas kopia av avstängningsbeslutet till
kommunens socialtjänst. Polismyndigheten skall erhålla kopia om avstängningen är
grundad på ett beteende hos besökaren som kan innebära brott.
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