ALGEMENE CORONA-MAATREGELEN d’ELFT
Onderstaande maatregelen gelden voor alle zwemafdelingen:


Kom niet te vroeg naar het zwembad en wacht buiten bij de buitendeur
Dit geldt voor de leden die via de achterdeur naar binnen moeten. Omdat er een beperkt
aantal mensen aanwezig mag zijn in de zwemzaal, is vrije inloop helaas niet (meer) mogelijk.
Voor diplomazwemmen geldt dat men via de hoofdingang naar binnen gaat;



In alle ruimtes (m.u.v. de zwemzaal) is het verplicht om een mondkapje te dragen
Voor alle afdelingen geldt dat voor alle personen van 13 jaar en ouder het dragen van een
mondkapje verplicht is in het gebouw, met uitzondering van de zwemzaal. Dit betekent dat
het mondkapje op moet zijn bij het betreden van het gebouw en pas af mag als men zich
gaat omkleden in de zwemzaal. Bij het verlaten van de zwemzaal dient het mondkapje weer
op te worden gezet en op gehouden te worden tot men weer buiten is.



Zwemkleding is al aan bij het betreden van het zwembad
Omkleden doe je aan de zwembadrand, het is niet toegestaan om voor de training
kleedkamers of het clubhuis hiervoor te gebruiken;



Loop na binnenkomst direct door naar de zwemzaal
Doe bij de deur van de zwemzaal je schoenen uit en ontkleed je verder in de zwemzaal. Het is
NIET de bedoeling dat men door het clubhuis loopt om bijvoorbeeld een jas op te hangen;



Zet na het omkleden in de zwemzaal je spullen in een tas op de bankjes onder de glijbaan
Op die manier kan na een training iedereen vlot zijn/haar spullen pakken en naar de
kleedkamers gaan;



Stop op tijd met de training zodat de volgende groep/club op tijd het bad kan betreden
In de praktijk betekent dit dat je eerder het water zal moeten verlaten. Voor de trainers:
bespreek met de groep die voor of na jouw groep komt hoe de overgang het beste kan
worden geregeld;



Na afloop kunnen de kleedkamers worden gebruikt om om te kleden.
Kleed je vlot om en ga na het verlaten van de kleedkamer direct naar buiten (niet in de hal
blijven hangen of het clubhuis binnengaan).

Tenslotte…
Het is wellicht lastig om alles te onthouden, dus spreek elkaar gerust (en rustig!) aan als je ziet dat er
iets niet goed gaat. Word je zelf aangesproken, reageer dan ook rustig. Bovenstaande maatregelen
zijn bedoeld om er voor te zorgen dat iedereen op een veilige manier kan sporten. Bovendien
voorkomen we hiermee boetes en/of sluiting van het zwembad door overtreding van de eisen die
voor sportaccommodaties gelden.

