Wezep, November 2021
Beste ouder,
Uw kind mag starten bij ons op zwemles of zit al op zwemles. Daarvoor gelden bepaalde
voorwaarden waarover we u eerst graag wat meer vertellen. Lees het aandachtig door alvorens u uw
kind weer naar zwemles brengt.
Wij hebben regels om Verantwoord te kunnen Zwemmen en de faciliteiten te kunnen bezoeken
waarbij de veiligheid van onze jongste bezoekers, de ouders en onze medewerkers voorop staat.
Hygiëne en voldoende afstand kunnen houden, zijn daarbij de belangrijkste onderwerpen.
We hebben een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen, die een verantwoorde toegang tot het
zwembad mogelijk maken.
Een belangrijke regel vanaf 6 november 2021 is de verplichting om een CTB = Corona Toegangs
Bewijs te tonen bij de receptie voor bezoekers vanaf 18 jaar. Hoe er rekening mee dat hierdoor
wachttijden zijn bij de kassa voor het brengen/afhalen van uw kind.
Anders dan normaal
Wij doen er alles aan doen om extra tijd te besteden aan schoonmaken en hygiëne. We laten
daarom de lesgroep tijd aangepast met een kwartier speling tussen de groepen starten om zo
weinig mogelijk mensen tegelijkertijd binnen de locatie te hebben. De toegang tot de faciliteiten,
zoals douches en kleedkamers te beperken.
Voordat je naar het zwembad gaat
- Blijf thuis bij klachten en geef de afwezigheid door aan de receptie medewerker.
- Moet u in quarantaine, geef dat ook door zodat we op de hoogte zijn.
- Trek zwemkleding al vast aan onder de gewone kleding, zodat de kleedhokjes vooraf niet
gebruikt hoeven te worden. Dit voorkomt drukte bij de kleedhokken.
- Vanaf 27-11-2021 is het dragen van een mondkapje weer verplicht binnen in de locatie waar
tevens een CTB wordt gevraagd.
Wanneer je in het zwembad aankomt
- U kunt 10 min. voor aanvang van de les binnenkomen. Dit in verband met het tonen van QR.
- Zonder QR-code is er géén toegang tot de locatie mogelijk.
- U komt binnen via de hoofdingang.
- Desinfecteer bij de ingang uw handen en die van uw kind volgens de instructie.
- Denk eraan dat u de zwempas bij het desinfecteren niet in uw mond doet en vervolgens bij de
receptie afgeeft. We hebben dat regelmatig gezien in de voorgaande maanden.
- Let erop dat u uw pasje zo schoon mogelijk bewaard.
- U kunt scannen bij de kassa, denk aan de 1,5 mtr. afstand bij de kassa.
- Bij updaten van de zwempas, kunt u alléén betalen met pin.
- Na binnenkomst bij de kleedhokken, direct rechts afslaan.
- U moet te allen tijde uw schoenen uit doen of blauwe slofjes aan als u de zwemzaal inloopt.
- Bij het kleedhokken gedeelte kunt u uw schoenen aanhouden.
- Uw kind ook de schoenen uitdoen en deze zelf meenemen.
- Er is één ingang, douches rechts.
- Doe de kleding in een (grote) tas en neem deze weer mee.
- Kleding mag niet in de kleedhokjes blijven hangen.
- Begeleid uw kind naar de zwemonderwijzer op de daarvoor aangewezen plek.
- Wij vragen u de zwemzaal pas te betreden als dat aangegeven wordt door de lesgever.
- Houd daarbij 1,5 meter afstand van andere bezoekers.
- Onze horeca is tot nader order gesloten. U kunt hier niet wachten.

-

Er is één uitgang, via douches links.
U mag het zwembad weer verlaten via de hoofdingang. Gebruik daarvoor het linkse
uitgangpoortje om botsingen te voorkomen.
Voor vragen bij de receptie, kunt u uiteraard bij de kassa terecht.

Tijdens de les
- De zwemonderwijzer houdt 1,5 meter afstand, tenzij het niet anders kan. Bij de lagere niveau’s
zal de zwemonderwijzer uiteraard dicht in de buurt van uw kind blijven lesgeven.
Wanneer de les is afgelopen
- Na afloop van de les kunt u uw kind ophalen 10 min. vòòr afronding van de les.
- Mocht iemand anders uw kind ophalen, dan is de QR-code weer verplicht te tonen.
- Denk aan de wachttijd die nodig is om in verband met controle weer binnen te komen.
- Denk eraan om tijdig uw kind te halen, ze hebben géén handdoek bij zich en worden erg koud
als ze moeten wachten.
- U komt weer binnen via hoofdingang en loopt direct naar de afhaalplek bij de douches.
- Direct naar de kleedhokken doorlopen.
- Let hier ook op de 1,5 meter afstand van elkaar.
- Wij vragen u om eventuele vragen aan de zwemonderwijzer telefonisch (zie telefoon spreekuur)
of via e-mail te stellen. Bij de receptie kunt u navragen wanneer het beste bel moment is.
- Maak gebruik van de aangewezen omkleedruimtes. Wij vragen u om meteen na het omkleden
te vertrekken, zodat er genoeg ruimte is voor de andere zwemleskinderen.
Medewerkers mogen bij het niet naleven van de regels door de bezoeker, de toegang tot de
accommodatie weigeren.
Samen kunnen we het veilig maken en houden.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact met ons op nemen via;
telefoon (038-3761722) of e-mail (info.develdkamp@sportfondsen.nl)
Met vriendelijke groet,
Team & Management
Zwembad De Veldkamp
Wezep

