Uitleg protocol Sportbedrijf voor leden van de Arnhemse
Watervrienden (Valkenhuizen):
1. Informeer vooraf ivm beperkte toegang, u heeft bericht ontvangen dat uw zoon/
dochter weer mag zwemmen.
2. Thuis douchen voor en na, er kan NIET gedoucht worden bij het zwembad;
3. Trek thuis je zwemkleding aan, de leden kunnen de kleding niet in de kleedkamers
laten liggen of gebruik maken van de kluisjes;
4. 5 min voor aanvang naar binnen, leden worden BUITEN opgevangen door
kaderleden van de zwemvereniging. Er mag niet in de hal gewacht worden. Buiten
vindt ook de aanmelding plaats.
5. Wacht op je beurt in de vakken, de kaderleden begeleiden de leden naar het
zwembad hier kan de kleding uitgetrokken worden, deze kunnen op de bank aan de
raamkant neergelegd worden. Ouders mogen helaas niet op de tribune plaats
nemen. Zij moeten buiten wachten. Kan uw zoon/ dochter zichzelf niet uit/aankleden
dan mag u mee om hen hierbij te helpen. Van u wordt vervolgens verwacht dat u de
verplichte looproute volgt en het bad verlaat. Hierbij geldt dan nog steeds de
huisregel dat u gebruik maakt van overschoentjes.
6. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
7. Volg de verplichte looproute.
8. Desinfecteer je handen bij binnenkomst
9. Gebruik verplicht een handdoek, de leden kunnen zich afdrogen en aankleden bij hun
kleding aan de raamkant.
LET OP: er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes. Via de nooddeur
van het wedstrijdbad verlaten de leden het zwembad. Hier kunt u ook uw kinderen na
de les weer opvangen.
10. Gebruik je eigen bidon
11. Neem je afval mee naar huis
12. Stop 10 minuten voor het einde, dit betekent dat onze lessen korter zullen zijn als
gebruikelijk.
Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Madelon Bartels, secretaris Arnhemse Watervrienden

