Beste bezoeker,
Om alles in deze tijd van corona zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen hebben wij, Stichting
Sport- en Dorpscentrum Vaassen, een aantal spelregels opgesteld voor wat betreft het zwemmen bij
Zwem- en Sportcentrum De Koekoek. U gaat naast onze algemene voorwaarden akkoord met deze
spelregels, zodra u het pand van De Koekoek betreedt.
Check deze punten voor u naar het zwembad komt
 Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft
(gehad): neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, reuk- en of smaakverlies.
 Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer komen zwemmen.
 Blijf thuis als u het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld in een
lab.
 Blijf thuis als u de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met een gezinslid of
huisgenoot die klachten van het coronavirus had.
Routing/aanmelden bij binnenkomst pand De Koekoek
 1 begeleider/ouder per kind (broertjes/zusjes mogen mee).
 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Ook de kinderen.
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie.
 Te laat? Dan kunnen wij u helaas niet meer toelaten.
 Houd 1,5 meter afstand.
 Betaal met pin. Lukt dit niet dan gepast betalen.
 Volg de routing .
Omkleden
 Bij aankomst bij het zwembad hebben de zwemmers de badkleding al aan onder de gewone
kleding.
 U brengt uw kind zelf naar de daarvoor bestemde plek en verlaat via de aangegeven route
direct het pand.
 Kleding dient u mee te nemen. Gebruik hiervoor een tas. Er blijft geen kleding achter in de
omkleedhokjes .
 Er is geen mogelijkheid om in het pand te blijven wachten. U kunt buiten op het terrein
wachten. Denk buiten ook aan de 1,5 meter maatregel.
Douche en toiletgebruik
 Douches zijn gesloten; dit omdat we anders de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen en
de doorstroom stagneert.
 Douche thuis voor en na het zwemmen.
 Toiletten zijn beschikbaar.

Ophalen
 Volg de routing.
 5 minuten voor het einde van de les graag plaats nemen in de groepskleedkamer (maximaal
8 volwassenen per kleedkamer).
 De kinderen komen zelf naar de kleedkamer.
 Verlaat het pand via de aangegeven route.
Kijkles
Alle kijklessen komen te vervallen
kleding zwemmen
 Niveau 5, de B en C groepen zwemmen vanaf heden wekelijks met kleding. Voor de overige
niveaus geldt dat er elke laatste les van de maand er met een t-shirt gezwommen wordt.
Heeft u vragen over de zwemles?
Als u vragen heeft over de vorderingen van uw kind of andere zaken die wij moeten weten over uw
kind om de zwemles zo prettig mogelijk te laten verlopen dan kunt u dit via de mail
info@dekoekoek.nl aangeven.
LET OP: graag in het onderwerp vermelden welke lesgroep en lesdag/-tijd uw kind zwemt en bij
welke instructeur
De zweminstructeur zal dan contact opnemen
Overige zaken
 de zweminstructeurs komen niet in de kleedkamers zij blijven in het zwembad.
 Inhaallessen komen tijdelijk te vervallen.
 Zorg dat uw telefoonnummer bij ons bekend is zodat wij u kunnen bereiken.

