
LEES DEZE BRIEF VOLLEDIG EN AANDACHTIG, IN HET GEZONDE BELANG VAN 
IEDEREEN!  
 
Mondkapje wordt zeer geadviseerd, omdat verplichten nog niet mogelijk is. 
 
Er zijn een aantal maatregelen waaraan iedereen zich dient te houden. Wij verwachten dat 
jullie hier verantwoord mee om zullen gaan. 

• Met de volgende luchtwegklachten blijf je thuis; 
o Neusverkoudheid 
o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid 

• Met koorts boven 38 graden celcius blijf je thuis 
Je mag pas weer komen zwemmen als je 24 uur geen klachten hebben 

• Als iemand in het huishouden koorts boven 38 graden celcius en/of 
benauwdheidsklachten heeft, mag je niet komen zwemmen 
Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer komen zwemmen 

• Als iemand in het huishouden getest is voor COVID-19 en positief, moet je wachten 
dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven 

 
Daarnaast dient er 1,5 meter vrij gehouden te worden tussen de volwassenen. 
Hieronder staat aangegeven hoe dit gedaan gaat worden. De routing spreekt voor zich op 
het moment dat je bij ons binnenkomt.   
 
Je dient je badpak/zwembroek al aan te hebben, alvorens je de zwemschool betreed. 
Je kan hierover wel je kleding/badjas aandoen.  
 
Begin van de les 
 
Er mag niet gedoucht worden i.v.m. niet garanderen 1,5 meter op de kant. 
 
Er zal altijd desinfectie middel klaar staan om je handen eerst schoon te maken alvorens je 
de zwemschool betreed! 
 
5 minuten voor de les begint mag je naar binnen in de zwemschool. De wachtruimte is in 
genummerde stoelen verdeeld van 1 tot 10.  
 

1. Degene die als eerste aankomt, loopt direct door naar het einde van de wachtruimte, 
waar stoel 1 staat.   

2. Degene die als tweede aankomt, loopt door naar stoel 2.  
3. Degene die als derde aankomt, loopt door naar stoel 3 en zo door.  

 
In de wachtruimte kleed je jezelf uit, stopt de kleding in een tas en deze neem je mee de 
zwemzaal in. 
 
Je gaat via het schuifdeur naar binnen, zodra deze open gedaan wordt door je juf.  
 
Op het moment dat alle 10 de plekken bezet zijn, wacht je voor de balie. Daar kleed je 
jezelf uit, stopt de kleding in een tas en deze neem je mee de zwemzaal in.  
 
Vervolgens ga je zelf het zwembad in en zorg je dat je afstand houd van je 
buurman/buurvrouw.  
 
Einde van de les: 
 
Er mag niet gedoucht worden! 



 
Er zijn in totaal 15 omkleedplekken gecreëerd op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• In de achterste kleedkamer hebben wij 4 omkleedplekken gecreëerd. 

• In de middelste kleedkamer hebben wij 4 omkleedplekken gecreëerd. 

• In de voorste kleedkamer hebben wij 4 omkleedplekken gecreëerd. 

• In totaal hebben wij 3 wc’s waar er omgekleed kan worden.  
 
Zodra de les voorbij is, neem je spullen mee naar de kleedkamer en kleed je je om. 
Eventueel is er ook een mogelijkheid dat je een handdoek/badjas/jas omdoet, zodat je niet 
hoeft om te kleden en direct kan gaan.  
 
Er mag koffie gepakt worden aan het eind van de les, echter dient deze buiten 
opgedronken te worden.  
 
Wij verwachten dat iedereen op gepaste afstand van elkaar blijft. Indien dit niet gebeurd, 
spreek elkaar erop aan.  
 

Tot snel!  

 
 
 


