PROTOCOL
OUDER & KIND ZWEMMEN

Zwemcentrum De Welle

SPORTBEDRIJF
DRACHTEN

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en
het badpersoneel in Zwemcentrum De Welle. Wij stellen alles in het werk om zo snel als het
verantwoord kan, zwemmen weer mogelijk te maken. Hierbij rekening houdend dat het
zwemcentrum veilig open moet kunnen.
In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers
voeren wij onderstaande maatregelen uit en handhaven deze. Daarnaast is naleving van
onderstaande regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk.
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Ouders trekken thuis de badkleding aan, indien mogelijk komen kinderen in zwemkleding
met evt. snelle kleding om uit te trekken (onesie, trainingspak);
Ga thuis naar het toilet (er is wel een toilet beschikbaar);
Er kan niet worden gedoucht in het zwemcentrum;
Max. 1 ouder/verzorger per kind;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
Een medewerker ontvangt de deelnemer voor de ingang van de hoofdentree;
Deelnemer scant de pas/code bij de zuil voor de Infobalie;
Deelnemer volgt de aangeduide route naar de aangewezen locatie in de badinrichting;
Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/
verzorgers;
In de zwemzaal alleen op blote voeten/schoenhoesjes of badslippers;
Ouder/verzorger verkleed kind op de aangewezen plek;
Ouder/verzorger hoeft alleen ‘overkleding’ uit te trekken;
Wacht op de instructeur bij de omkleedplek;
De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen
en ouders;
Direct na de activiteit kunnen de kinderen worden afgedroogd en aangekleed op de
aangewezen plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;
Ouders/verzorgers kleden zich aan op de aangewezen plek, ook dit moment zo kort
mogelijk houden;
Vertrek via de aangegeven route, let op, dit is niet via de hoofdingang;
De horeca is gesloten;
Aanwijzingen van het badpersoneel dienen te allen tijde worden opgevolgd.

- Zie bijlage: plattegrond looproute
Zie ook het protocol verantwoord zwemmen: Klik hier.

Bijlage plattegrond looproute

