ROUTING ‘ZWEMLES CORONA PROOF’
VOORAF
Heeft u en/of uw kind geen klachten zoals koorts, verkouden, niezen en/of hoesten? Dan kan uw kind gewoon
komen zwemmen
Thuis trekt uw kind zijn/haar zwemkleding aan met daaroverheen, gewone kleding, een onesie, joggingpak of
badjas met slippers of gemakkelijke schoenen die hij/zij zelf aan en uit kan trekken.
Toilet op de zwemzaal kan door de kinderen gebruikt worden tijdens de les.
BINNENKOMST
Voor het brengen van uw kind voor de zwemles gebruikt u de rechter schuifdeur
Zwemleskinderen mogen 5 minuten vóór aanvang van de les, samen met 1 begeleider, naar binnen. Indien u
vroeger bent, wacht u buiten.
Er mag maximaal 1 ouder of begeleider mee, broertjes of zusjes zijn weer toegestaan.
Eenmaal binnen moet u uw handen ontsmetten bij onze desinfectiezuil en rekent bij de kassière een losse
zwemles af ( € 10,60), betaal bij voorkeur met de pin.
Volgt u verder de bewegwijzering naar het bad.
Er staan stoelen/banken op 1,5 m afstand van elkaar. Hier kleed u uw kind uit, u kunt de zwemtas met spullen
op de stoel laten staan.
Vragen over de zwemles gaan via een terugbelverzoek. Deze formulieren liggen op tafel bij de uitgang.
Deze invullen en in de ideeën bus stoppen. U wordt voor de eerst volgens les teruggebeld.
WACHTEN TIJDENS DE ZWEMLES
Ouders/ verzorgers van kinderen die bij ons op zwemles zitten mogen tijdens de zwemles niet in het gebouw
blijven. Ze mogen met de kinderen mee naar het bad, daarna via de looproute het gebouw verlaten.
NA DE ZWEMLES / ophalen zwemleskinderen
2 minuten voor het eind van de les kunt u uw kind ophalen.
Als u uw kind op komt halen gebruikt u de linker schuifdeur (bord ophalen zwemles kinderen).
U volgt de borden (ophalen zwemles kinderen).
U neemt uw kind mee naar een van de wisselcabines, Let op! er mag nog niet gedoucht worden.
Vervolgens volgt u de borden uitgang.
Wij vragen u de aanwijzingen van onze medewerkers en de bewegwijzering te volgen en hier niet van te
wijken. Hierdoor kunnen we op een veilige manier de zwemlessen plaats laten vinden!
Bedankt voor uw medewerking en begrip.

