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__________________________________________________________________________________

Maatregelen Covid-19
Wij zitten op dit moment in een fase waarin opening onder voorwaarden en regels mogelijk
is. Op basis van besluiten van het RIVM en UMCG wordt bepaald of gestelde maatregelen
kunnen worden versoepeld of moeten worden verzwaard.
Hieronder lees je meer over de richtlijnen, werkwijze en regels per zwemactiviteit.
We vragen je om deze voor het bezoek aan het zwembad door te lezen.
__________________________________________________________________________________

Algemeen
Houd de door het RIVM voorgeschreven richtlijnen aan. Houd 1,5 meter afstand van
anderen. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, benauwdheid of koorts. Ga direct naar huis
wanneer je tijdens de zwemles last krijgt van: neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten,
benauwdheid of koorts.
Om toegang te verkrijgen tot het sportcomplex/zwembad is voor personen vanaf 18 jaar een
geldig coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht.
Per kind is één ouder toegestaan. Neem geen broertjes of zusjes mee, tenzij ze ook les
volgen.
Ouders en kinderen dienen zich bij de administratie in het sportcomplex te melden,
15 minuten voor aanvang van de les. Desinfecteer de handen bij binnenkomst, trek blauwe
overschoenen aan, draag een mondkapje en laat je QR-code scannen.
Sportcafé
Het sportcafé is niet toegankelijk. Wel kan er eten en drinken afgehaald worden.
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Kleedruimte
In de kleedruimtes is het dragen van blauwe overschoenen verplicht. De kleedruimtes zijn
voorzien van lijnen. Omkleden vindt plaats tussen deze lijnen op de muur.
Zwembad
In het zwembad wordt het dragen van slippers, waterschoenen etc. vanwege eventuele
gladheid aangeraden. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches. De toiletten
kunnen wel gebruikt worden. Het is niet toegestaan dat je als toeschouwer aanwezig bent in
het zwembad.
Kijken naar de lessen
De lessen vanuit het sportcafé volgen is momenteel niet mogelijk. Ook buiten is publiek niet
toegestaan.
Ouder en kind zwemmen
Bij aankomst hebben ouders de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De ouders en
kinderen kleden zich uit in de kleedruimte en wachten tot ze worden opgehaald. De ouders
nemen de tas, kleding en schoenen mee het zwembad in, zodat er niks achterblijft in de
kleedruimtes. Na de les kunnen de ouders en kinderen zich in de kleedruimte aankleden.
Zwemles ABC
De kinderen kleden zich uit in de kleedruimte (met hulp van ouder) en wachten tot ze
worden opgehaald. De ouders nemen de tas, kleding en schoenen zelf weer mee, zodat er
niks achterblijft in de kleedruimtes. Kinderen die met waterschoenen/ sportschoenen/
laarzen gaan zwemmen, trekken die pas in de kleedkamer aan. Als de les is afgelopen
kunnen de ouders naar de kleedruimte om de kinderen aan te kleden.
Wachten tijdens de lessen
Het is niet toegestaan om binnen in het sportcomplex te wachten tijdens de lessen.
Afmelden voor een les
Afmelden voor een les kan per e-mail of via WhatsApp op 06 27598416.
Ook kan een les afgemeld worden via het leerlingvolgsysteem (zwemles ABC).
Vragen?
Voor vragen over de maatregelen en richtlijnen kan je een e-mail sturen naar
info@zwemschool-groningen.nl.
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