
 

 

Moldebadet – Gideonvegen 1, 6412 Molde  •  Tlf: 71 11 10 00  •  E-post: postmottak@molde.kommune.no 
Organisasjonsnummer: 991 905 715 

Kjære gjester – takk for at dere overholder våre 
retningslinjer, sammen holder vi oss friske og spreke! 
Smittevernregler for Moldebadet gjeldende fra 15. juni 2020 

 

• Generelle regler fra FHI gjelder: 

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer. Muligheten for å øke 

fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert måned for måned. 

• Du skal ikke besøke Moldebadet dersom du har uavklart forkjølelse, feber eller andre 

symptomer på Covid-19. 

• Husk å holde 1 meters avstand til andre besøkende i hele anlegget. 

• Bade- og svømmeanlegg har i tråd med gjeldende Forskrift for badeanlegg, bassengbad, 

badstu mv (FOR-1996-06-13-592) allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak 

for å opprettholde normal drift. Vi vil i tillegg øke hyppigheten på renholdet i sommer, og 

alle kontaktpunkter vil jevnlig bli desinfisert. 

Inngang/Utgang 
• Alle besøkende desinfiserer hender på egen antibac-stasjon ved inngangen. 

• Vi oppfordrer til bruk av kontaktløs betaling (Vipps og på betalingsterminal). 

• Vennligst ikke ta på varer du ikke skal kjøpe i badebutikken Aqua. 

Dusj og garderobe 
• Vi vil ha et maks antall på 20 personer i hver tørrgarderobe samtidig, maks 10 personer i dusj samtidig. 

• Dersom det er mye folk, vil vi slippe folk inn i garderobene puljevis. 

• Vi oppfordrer til å velge skap med avstand til hverandre, familier må gjerne dele skap. 

• Alle skal dusje med såpe før de går i bassengene 

• Badstu maks 5 personer samtidig, og det er påbudt å sitte på håndkle. 

I badeanlegget 
• Boblebadet har maks 4 personer. 

• Alle badelekene vi har i badet har vi gode rutiner på å desinfisere, så disse er helt trygge 

å bruke. 

• En felles kø opp til skliene for å opprettholde 1 meters-regelen. 

Ved utgang: 

Vi oppfordrer dere til å gå opp fra bassenget litt tidligere enn før, dette for å 
unngå at det blir kø inn i garderoben til stengetid 


