
Belangrijk 
 
Afspraken en regels:  
 

 Voor de veiligheid en hygiëne houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM; 
  Thuis blijven bij milde klachten 
  Thuis blijven als iemand in het gezin koorts heeft 
  Nies en hoest in je elleboog 
  Vermijd het aanraken van je gezicht 
  Schud geen handen 
  Was handen voorafgaande en na het zwembad bezoek met water en zeep, minimaal 20 sec 
  Houd 1,5 m afstand van ieder persoon buiten het gezin  
 

 Houd de door het RIVM voorgeschreven 1,5 meter afstand aan 

 Alleen leden van de groepen die starten hebben toegang tot het zwembad op de ons aangegeven tijd. 

 Kom alleen!  Jonge leden mogen, indien noodzakelijk 1 begeleider/ouder bij zich hebben voor hulp bij omkleden. 

 Kom met persoonlijk vervoer, zoals te voet, met de fiets of auto. 

 Kom niet eerder dan 10 min voor de afgesproken starttijd naar zwemles. Dus aanwezig vanaf start kaartverkoop. 

Kom wel op tijd, want laatkomers kunnen vanwege aparte in- en uitgaande stroom, niet toegelaten worden. 

 Volg altijd de aanwijzingen van instructeurs, bestuursleden en personeel op.  

 Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. Toilet gebruik is beperkt mogelijk 

 Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 

 Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum 

 Trek thuis je badkleding aan. Na het uittrekken van de ‘bovenkleding’ gaat deze in een tas en hang  de tas aan een haak 

in de kleedkamers.  

Na het zwemmen kan men zich omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes. Dit moet vlot gebeuren! 

 Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie tot minimum.  

 Douchen is nog niet mogelijk (ivm beperkte capaciteit) Douche thuis voor en na het zwemmen. 

 Verlaat direct na het zwemmen/ omkleden de accommodatie zo spoedig mogelijk via de aangewezen uitgang/routing.  
 

 Neem contact met ons op als blijkt dat een besmet persoon aanwezig is geweest in het zwembad tijdens onze lesuren! 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 


