Richtlijnen Corona

Lees hieronder de veiligheid- en hygiëneregels gebasseerd op het protocol verantwoord
zwemmen en afgestemd met de gemeente en veiligheidsregio.

Basisregels
Vanaf 13 jaar is het dragen van een
mondkapje verplicht. Geldt niet in het
water.

Houd 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
12 jaar hoeven tot elkaar en tot
volwassenen geen 1,5 meter afstand te
houden.

Geforceerd stemgebruik, zoals
schreeuwen en zingen, is niet
toegestaan.

Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
zwemles.

Blijf thuis als iemand in jouw
huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten heeft of positief
is getest.

Was en desinfecteer vaak je handen,
juist ook voor en na het bezoek aan het
zwembad.

De horeca is tijdelijk gesloten.

Kom in zwemkleding naar het
zwembad, de kleedkamers zijn vooraf
gesloten. Kleding neem je mee naar de
zwemzaal. TIP: Neem een grote tas
mee.

Voor alle activiteiten wordt je
opgehaald door een servicemedewerker.

Alleen toegang na online reserveren.

Betaal bij voorkeur met PIN of
contactloos.

Kom maximaal 10 minuten voor de
gereserveerde tijd in zwemkleding naar
het zwembad.

Douches en kluisjes zijn gesloten.

Vragen? Er is altijd een coronacoördinator aanwezig. Volg de
aanwijzingen op.

Verlaat na het zwemmen of
wegbrengen van leskinderen zo snel
mogelijk het pand.

Richtlijnen voor alle zwembad bezoekers
-

Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
Vorm niet met meer dan met 4 personen een gezelschap, huishoudens en
kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd;
In de zwemzaal zet je je tas met kleding en badslippers bij de groene stip;
Föhns zijn buiten gebruik.

Richtlijnen zwemles
-

Maximaal 1 ouder/begeleider per kind mag helpen met uitkleden. Broertjes en
zusjes mogen NIET mee. Dit geldt ook voor het ophalen van het kind*;
Kinderen die in een ‘ouder kind groep’ zwemmen (7 t/m 12 jaar), gaan zoveel
mogelijk zonder ouder/verzorger naar binnen;
In de sporthal kleden de kinderen zich uit en wachten op de lesgever. De
lesgever haalt de kinderen op en begeleidt ze naar de zwemzaal;
Ouders nemen de kleding mee en verlaten direct het pand. Houd ook bij het
verlaten van het pand 1,5 meter afstand;
Blijven kijken tijdens de zwemles is niet toegestaan. Ouders wachten buiten;
5 minuten voor het einde van de les mag 1 ouder per kind naar binnen via de
horeca. Kom op tijd voor het ophalen, dan voorkomen we kruisverkeer.
De kinderen worden door de zwemonderwijzer in de kleedkamer aan de ouder
overgedragen. Bij de overdracht kunnen vragen gesteld worden over de
zwemles;

* Waarom mogen broertjes en zusjes niet mee met wegbrengen/halen naar de
zwemles?
Er is geen “wettelijke” grond om broertjes en zusjes niet toe te laten. Wij moeten het aantal
mensen in een ruimte te beperken. Lopen er ook broertjes en zusjes rond, dan is het risico
groter dat volwassenen geen afstand meer kunnen houden. Dit besluit is genomen ter
bescherming van al onze bezoekers en medewerkers.

Sportgroepen/ Baby&Peuterzwemmen/ recreatief zwemmen
-

Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groep.
Er mogen meerdere groepen naast elkaar sporten als de groepen minimaal 1,5
meter afstand tot elkaar houden en er duidelijke afbakening is.
Recreatief zwemmen op zondag: er zijn twee tijdsblokken. Van 10.00 tot 11.30
uur of van 11.30 tot 13.00 uur. Reserveer om 10.00 uur voor het eerste blok en
om 11.30 uur voor het tweede blok.

Zwemfeestjes
-

Voor kinderen t/m 17 jaar is er geen beperking in het aantal;
Zwemmen er volwassenen mee, dan geldt een maximum van 30 personen;
maximaal 2 volwassen begeleiders per feestje.
horeca is gesloten. Geen mogelijkheid om in het pand te verblijven buiten de
gereserveerde tijd van het feestje.

Route banenzwemmen, sportgroepen, Baby&Peuterzwemmen en
recreatief zwemmen
Looproute (exclusief zwemles)

Looproute brengen naar zwemles

Looproute ophalen van zwemles

