Welkom zwemmers!
Als jullie dit protocol lezen, zou je dat niet zeggen. Toch zijn we ontzettend blij
dat we (met de nodige maatregelen) weer aan de slag mogen.
Om ervoor te zorgen dat we elkaar niet besmetten, moeten we ons allemaal aan de afspraken
houden. Alleen op die manier kunnen we het Corona virus uitbannen. Ik ga uit van jullie
medewerking.
Graag goed lezen.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwemmer komt met maximaal 1 begeleider naar de zwemschool (liever geen
broertjes/zusjes)
In entree reinigingsdoekje pakken en daarmee deuren openen
Indien de zwemmer een kind is; Kind neemt in iedere hand een halter (dit voorkomt dat ze
veel aanraken)
Direct doorlopen naar kleedruimte
Gebruik vóór het omkleden het toilet met melding “schoon”
Neem de melding van de deur en leg deze bij spiegel/fohn
Kies een kleedcabine met melding “schoon”
Neem de melding van de deur en leg deze in de kleedcabine
Begeleider gaat naar wachtruimte (of een stukje wandelen)
Begeleider kiest een tafel/stoel met melding “schoon”
Draai de melding om naar “reinigen aub”
Zwemmer wacht bij cabine tot instructeur hem/haar roept
Instructeur opent deur voor zwemmer en blijft achter de deur
Zwemmer gaat (indien mogelijk) zelfstandig douchen (met halters)
Zwemmer (kind) legt halters in krat
Zwemmer gaat (indien mogelijk) zelfstandig in het water
Instructeur gaat na zwemmer naar zwemzaal en houd waar mogelijk 1,5m afstand

•

Na activiteit niet douchen

•

Na activiteit opent instructeur de deur naar kleedruimte en blijft achter de deur

•

Zwemmer gaat naar zelfde kleedcabine waar begeleider wacht

•

Laat melding “schoon” achter in kleedcabine

•

Gebruik indien nodig het toilet met melding “schoon”

•

Neem de melding van de deur en leg deze bij spiegel/fohn

•

Loop direct door naar entree

•

In entree kunt u contact hebben met Jose door glasplaat

•
•

