
Sanos ambulante træning kan nu genoptages, men grundet Corona skal vi stadig passe godt på hinanden og 
derfor bliver vores tilbud lidt anderledes: 
 

ÅBENT CENTER MED VARMTVANDSBASSIN 
 
Træning i Åbent Center med varmtvandsbassin 
Vi har målt vores omklædning og bassin op, så vi kan overholde afstandskravet på 1 meter. Det betyder, at 
vi kan være op til 12 personer ad gangen. Det betyder også, at vi bliver nødt til at ændre på, hvordan I kan 
bruge bassinet i morgentimerne.  

Du kan derfor desværre ikke længere frit komme inden for åbningstiden. 
 
For at imødekomme de allerflestes behov for at træne flere gange om ugen, gør vi således, at du kan 
benytte bassinet op til 3 gange om ugen i 45 minutter ad gangen. For at der er tider nok til jer alle sammen, 
udvider vi fra at have åbent tre hverdage om ugen til nu at have åbent alle hverdage. Du kan vælge op til 3 
af disse tidpunkter a 45 minutter: 
 
Mandag 07.00 – 07.45 
Mandag 07.45 – 08.30 
Tirsdag 07.00 – 07.45 
Tirsdag 07.45 – 08.30 
Onsdag 07.00 – 07.45 
Onsdag 07.45 – 08.30 
Torsdag 07.00 – 07.45 
Torsdag 07.45 – 08.30 
Fredag 07.00 – 07.45 
Fredag 07.45 – 08.30 
 
Vi har samtidig øget vores rengøring, således at vi 3 – 4 gange om dagen vasker alle kontaktflader inkl. 
toiletter af.  
 
Det vil derudover være et krav for alle, der benytter bassinet, at man selv skal tørre skab og bænk af efter 
brug  med den klud og desinfektionsvæske, der er til rådighed, og hvis man har brugt nøglen i skabet lægge 
den i en balje med desinfektionsvæske. 
 
Er du i risikogruppen? 
Bassintræningen vil blive gennemført i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
Hvis du er i risikogruppen ift. at blive svært syg af Covid-19, eller er i tvivl om du er i risikogruppe, skal du 
kontakte egen læge for at afklare, om du må deltage i bassintræning. 

Vi håber, at du stadig finder vores tilbud attraktivt, og at du derfor vil kontakte os på telefon:  
20478842 eller på mail: skaelskoer@sanocenter.dk  

mailto:skaelskoer@sanocenter.dk

