Aan de ouders/verzorgers van de leskinderen particuliere zwemles
IJmuiden, 06 november 2021
Betreft: Regels en routing omkleden zwemles
Om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te beteugelen heeft het demissionair kabinet een
aantal maatregelen afgekondigd. Dit heeft gevolgen voor de toegang tot de accommodatie voor de
zwemles. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
-

-

-

Het tonen van een coronatoegangsbewijs en een geldige ID bij entree van de accommodatie geldt
voor iedereen van 18 jaar en ouder;
Testen bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u gevaccineerd bent;
Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn;
Dringend advies; houdt 1,5m afstand, bescherm uzelf en anderen;
Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
Was vaak de handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
Schud geen handen;
Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
Kleed uw kind thuis om met de zwemkleding onder de bovenkleding;
Kom de zwemles 10 minuten voor tijd;
Kom zo veel mogelijk alleen met uw kind:
Volg de looproute naar de voor uw kind bestemde kleedcabine. De grote kleedkamers 4 en 5 en de
kleine kleedcabines worden aangewezen per niveau, zie plattegrond;
Uw kind kleedt zich uit, de kleding gaat in een tas (eventueel slippers aan) de kleding neemt u
weer mee in de tas; er blijft niets achter in de kleedcabine/kleedkamer;
Wacht samen met uw kind in de cabine/kleedkamer tot uw kind wordt opgehaald door een
medewerker van De Heerenduinen;
Kinderen die voor het B en C-diploma zwemmen worden geacht thuis de kleding voor het gekleed
zwemmen aan te trekken (eronder natuurlijk de zwemkleding), en lopen bij aankomst na het
wisselen van de schoenen zelfstandig naar het zwembad. Wilt u een tas meegeven voor de natte
kleding?;
Kinderen voor het snorkelen gaan naar binnen en lopen na omkleden zelfstandig naar het
zwembad;
5 minuten voor het einde van de les kunt u door de tourniquet naar een vrije kleedcabine (in de
aangewezen sectie, zie plattegrond) om op uw kind te wachten;
Een medewerker van De Heerenduinen zorgt ervoor dat uw kind weer bij u terugkomt.

We doen ons uiterste best iedereen zoveel mogelijk persoonlijk van deze veranderingen op de hoogte te
stellen. Kijk ook regelmatig op onze website www.zwembadvelsen.nl in verband met eventuele
aanvullende wijzigingen.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan staan onze receptionistes u graag te
woord (tel. 0255-531888).

Met vriendelijke groet,
Team zwembad De Heerenduinen
Bijlage: Routing en plattegrond gebruik kleedkamers particuliere zwemles

