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• Laat kinderen voorafgaand aan het zwembad bezoek thuis naar het toilet gaan. 
• Was voorafgaand aan het zwembad bezoek je handen met zeep, minimaal 20 sec. 
• Beperk de aanraking met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke met het 

minimum. 
• Trek thuis de badkleding aan met daaroverheen makkelijke kleding. Denk bijvoorbeeld aan 

een onesie, badjas of joggingpak. 
• Kinderen mogen na afloop niet douchen! 
• Broertjes en zusjes mogen niet het pand in. 
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde Coördinator Corona handhaving op. 
• Maximaal 1 ouder brengt het kind naar het zwembad via de nooduitgang op de zwemzaal bij 

ligweide. Scannen het pasje buiten bij de deur en 5 min voor aanvang van de zwemles mag u 
uw kind afgeven bij de deur en deze mag op de zwemzaal zich omkleden (dus niet buiten). 

• Maximaal 1 ouder mag het kind 5 min voor het einde van de zwemles ophalen via de 
hoofdingang naar de kleedkamers (op de deur zal de kleur van het lesbandje hangen) u volgt 
dan de looproute en daarna de looproute via de serre van bubbels naar buiten. 

• Een corona coördinator zal u helpen en de huidige maatregelen handhaven. 
• Maximaal 1 ouder op de zwemzaal bij de speeltuin blijft toegestaan. 
• In overleg mag 1 ouder met dringende reden bij het kind op de zwemzaal van een ander 

badje. Echter willen het maximaal aantal van 20 bezoekers niet overschrijden 
• Omdat wij niet op alle momenten de 1,5 m kunnen garanderen bent u verplicht een 

mondkapje te dragen zodra u de accommodatie binnen komt, ook op de zwemzaal. 
• Alle ouders moeten gedurende de lestijd buiten de poort wachten (dit mag niet meer op de 

ligweide voor de ramen van de zwemzaal)  
• U moet gedurende de lestijd van uw kind bij de accommodatie blijven, nog te vaak gaan 

ouders weg en komen te laat om hun kind op te halen. Deze situatie is onwenselijk. 
• Wij van Fresh zijn op dit moment actief bezig om een camerasysteem op de zwemzaal aan te 

brengen zodat alle badjes tijdens de zwemlessen zichtbaar zijn op uw mobiel.  
Echter opname vastleggen zal geblokkeerd worden. Wij houden u op de hoogte. 

• Onze baliemedewerkers zijn gedurende de zwemlessen u graag van dienst bij vragen of 
andere zaken. Mondkapje is verplicht. 

• Ouders 1,5 m afstand van de zwemdocent en andere ouders/begeleiders/medewerkers 
 
 
Dit protocol kan in de loop van de tijd aangepast worden en volgen hierbij altijd de richtlijnen 
van het RIVM, plaatselijke en landelijke richtlijnen die beschikbaar zijn 

 

Wij verzoeken iedereen om deze instructies op te volgen. 

Samen staan we sterk! 


