Richtlijnen Corona (15 januari 2022)
Lees hieronder de veiligheid- en hygiëneregels gebasseerd op het Protocol Verantwoord
Zwemmen en afgestemd met de gemeente en veiligheidsregio.

Basisregels
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):

Aanvullende richtlijnen zwemles
-

-

-

-

-

Kom alleen met je kind naar de zwemles (geen broertjes/zusjes*). Maximaal 1
ouder per kind;
Een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs)
én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van ons pand voor iedereen
van 18 jaar en ouder;
Een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar;
Breng je kind in badkleding en bijvoorbeeld een badjas of onesie naar het
zwembad. Omdat er weer 1,5 meter afstand gehouden moet worden, willen wij op
die manier de omkleedtijd zo kort mogelijk houden en drukte in de kleedkamers
voorkomen.
Kan je om medische redenen geen QR-code tonen? Neem alsjeblieft contact met
ons op. In overleg met de veiligheidsregio kan het besluit worden genomen om
toegang te verlenen zonder een coronatoegangsbewijs.
Kinderen met verkoudheidsklachten mogen niet zwemmen;
Kan jouw kind niet komen zwemmen in verband met verkoudheidsklachten,
quarantaine of vanwege de verplichte QR-code? Neem dan per mail contact op met
de receptie via: receptie@esa-aalsmeer.nl
Omkleden blijft in kleedkamers/wisselcabines.

*Er is geen “wettelijke” grond om broertjes en zusjes niet toe te laten. Wij moeten het aantal mensen
in een ruimte beperken om 1,5 meter afstand garanderen. Lopen er ook broertjes en zusjes rond, dan
is het risico groter dat volwassenen geen afstand meer kunnen houden. Dit besluit is genomen ter
bescherming van al onze bezoekers en medewerkers.

Aanvulllende richtlijnen banenzwemmen, sportgroepen, baby & peuterzwemmen en
recreatief zwemmen
-

-

Een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs)
én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor
iedereen van 18 jaar en ouder;
Een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar;
Tijdens de activiteit hoeft de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd te worden. Voor
en na het zwemmen wel;
Kom zoveel mogelijk in badkleding naar het zwembad. Omkleden blijft in
kleedkamers/wisselcabines.
Kan je niet komen zwemmen vanwege de verplichte QR-code of een quarantaine?
Neem dan per mail contact op met de receptie via: receptie@esa-aalsmeer.nl

