Update

Zwemles
Zwemcentrum Rotterdam
Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rotterdam loopt op. Daarom heeft de Rijksoverheid nieuwe
maatregelen getroffen die vanaf donderdag 15 oktober gelden. De spelregels in het kort:
Basisregels in het zwembad


Draag vanaf 13 jaar een mondkapje;



De 1,5 meter afstand geldt in het gehele gebouw;






Douches zijn gesloten;

Onze horeca blijft gesloten, er mag geen publiek aanwezig zijn;

Volg de verplichte route en desinfecteer je handen bij binnenkomst;
Volg de aanwijzingen van het personeel op.

Zwemles

Trek thuis alvast de zwemkleding aan, dit maakt de tijd in de kleedkamer zo kort mogelijk. Het is niet mogelijk om
bij de zwemles te blijven kijken. Dit geldt voor alle niveaus.
Voor de zwemles


De leerlingen van niveau 0, 1, 2 en 3 mogen met maximaal 1 ouder 5 minuten voor de start van de zwemles

naar binnen via de hoofdingang, voor die tijd wacht iedereen buiten (ongeacht de weersomstandigheden).
Zorg dat je met de kleding van je zoon/dochter na het omkleden z.s.m. het zwembad verlaat via de
achteruitgang.


De leerlingen van niveau B, C en ZVH mogen zonder ouder 5 minuten voor de start van de zwemles naar
binnen via de hoofdingang, voor die tijd wacht iedereen buiten (ongeacht de weersomstandigheden).

Na de zwemles


Aan het einde van de les mogen de ouders van niveau 0, 1, 2 en 3 weer naar binnen voor het helpen

omkleden. Dit mag niet eerder dan de les afgelopen is, er is 10 minuten de tijd om weer buiten te zijn via
de achteruitgang.


Aan het einde van de les mogen de ouders van niveau B, C en ZVH alleen als het nodig is weer naar binnen
voor het helpen omkleden. Dit mag niet eerder dan de les afgelopen is, er is 10 minuten de tijd om weer
buiten te zijn via de achteruitgang.

Kleedkamerindeling

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag




Kleedkamer 1+2  Niveau 2

Wisselcabines  Niveau 0, Niveau 1, Niveau 3
Kleedkamer 3+4  B, C, ZVH

Zaterdag, zondag



Kleedkamer 1+2  Niveau 2, B, C, ZVH

Wisselcabines  Niveau 0, Niveau 1, Niveau 3

Zorg dat je je aan de spelregels houdt, om de veiligheid van jezelf en ons personeel te
waarborgen.

