Aangepast omkleedprotocol zwemlessen
Per dinsdag 16 maart 2021 mogen de zwemlessen weer starten. Middels deze brief willen wij u op de
hoogte brengen van het aangepaste omkleedprotocol voor de zwemleskinderen in Sportcomplex
Hoornse Vaart.
Voor alle duidelijkheid: de situatie vóór de zwemles met het wegbrengen in de hal, verandert niet.
De situatie ná de zwemles als u uw kind ophaalt, wijzigt wel.
Na de zwemles, kunt u uw kind ophalen bij het plein van de kluisjes van het Golfslagbad. Hier worden
de kinderen na de les naartoe gebracht door een medewerker van Alkmaar Sport. Het is belangrijk
dat u hier niet gaat wachten, dus kom niet eerder dan het einde van de lestijd. Voorbeeld: heeft uw
kind tot 16.30 uur les? Dan komt u om 16.30 uur naar het plein van de kluisjes. Om dit plein te
bereiken, gaat u rechts langs receptie door de openstaande deur. De zwarte pijlen op de plattegrond
geven deze looproute aan. Let op: nog steeds geldt de norm van 1 ouder per kind en houd
voldoende afstand (tenminste 1,5 meter).
U neemt uw kind mee naar een van de 23 kleedkamers die beschikbaar zijn voor het omkleden van
uw kind (zie de paarse blokken op de onderstaande plattegrond). In de grote kleedkamers is ruimte
voor maximaal 5 volwassenen. In de kleine cabines is er ruimte voor 1 volwassene. Als de kleedkamer
vol is, loopt u door naar de volgende cabine. De rode pijlen op de plattegrond geven de looproute
aan om het pand te verlaten.
Zoals u ziet zijn alle looproutes eenrichtingverkeer en in verband met de Coronamaatregelen is het
belangrijk dat u deze richting aanhoudt. Ter plaatse proberen we deze looproute ook zo duidelijk
mogelijk aan te geven. Daarnaast geldt er vanaf 1 december 2020 voor iedereen vanaf 13 jaar de
landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die
datum in een zwembadaccommodatie, vergeet dan uw mondkapje niet. Wij danken u alvast voor uw
begrip.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan horen wij het graag.
Met enthousiaste groet,
Team Hoornse vaart

