Beste deelnemers van de zwemles, ouders en verzorgers,
Op dinsdag 14 september heeft de landelijke overheid in een persconferentie aangekondigd dat de
corona maatregelen grotendeels beëindigd worden per 25 september. Dat betekent dat er voor de
zwemlessen weer wat dingen gaan veranderen. In deze brief geven wij u een overzicht van de
wijzigingen.
Wat blijft:
* Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
* Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals:
Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en /of plotseling verlies van reuk en smaak: dit geldt voor iedereen;
* Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
* Schudt geen handen;
* Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
Onderstaande geldt vanaf 25 september 2021.
* Houdt 1.5 meter afstand wordt het advies;
* Zwemmen kan en mag binnen en buiten, zonder beperkingen.
* Douches en kleedkamers zijn open.
* U hoeft niet meer te wachten tot u opgehaald wordt door een corona vertegenwoordiger. We
verzoeken wel u om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen te gaan.
* U blijft wachten in de kleedruimten totdat een zwemonderwijzer(es) u of de kinderen komt
ophalen.
* Nadat de volgende groep binnen is kunt u uw kind ophalen.
* Het is niet toegestaan om al in de zwemzaal te gaan voor de zwemles is beëindigd. Dit werkt voor
sommige kinderen erg storend. Blijft dus in de kleedruimten totdat de zwemles is afgelopen.
* Tijdens de kijkdagen kunt u uiteraard wel naar binnen.
* Voor vragen buiten de kijkdag om kunt u ten alle tijden een terugbelverzoek achter laten bij de
receptie.
* Zodra de kinderen binnen zijn kan er weer gebruik gemaakt worden van de openbare ruimte naast
de horeca.
* Wilt u een drankje drinken in de horeca, dan zijn zij verplicht u naar een CTB (corona
toegangsbewijs ) te vragen.
* de fietsenkelder is ook weer open voor gebruik.
We rekenen op uw medewerking.
Mocht u vragen hebben, dan kan dit via telefoonnummer 078-3038900 of via de mail:
info@sportpapendrecht.nl.
Met vriendelijke groet,
M. Kooij
Bedrijfsleider sportcentrum Papendrecht

