Zwemles in Coronatijd zwembad De Hout
Alkmaar Sport gelooft in de positieve effecten van bewegen. Naast een mentale en fysieke
weerbaarheid, is het sociale component minstens zo belangrijk. En voor het laatste hebben
we u nodig: samen kunnen we weer genieten van het zwembad als we ons houden aan de
richtlijnen.
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1. Aankomst
Bij binnenkomst kunt u uw kind afzetten in de hal van zwembad De Hout. Het verzoek is om
thuis de zwemkleding bij uw kind aan te trekken. Daarnaast raden wij aan om uw kind
makkelijke kleding (onesie of trainingspak met makkelijke schoenen) aan te laten trekken.
Na het scannen van de lespas, neemt een medewerker van Alkmaar Sport de kinderen mee
naar de kleedkamers. U dient vervolgens het pand te verlaten via de deur van de
schoonmaakruimte.
Op onderstaande afbeelding ziet u de looproute, maar ter plaatse wordt de looproute ook
duidelijk gemaakt:

2. Kleedkamers
Uw kind maakt gebruik van de grootste vier kleedkamers. De kleedkamers worden gebruikt
bij zowel binnenkomst, als bij vertrek. Bij binnenkomst is het voor ouders niet toegestaan
om de kleedkamers te betreden. Bij vertrek kunt u uw kind helpen met omkleden (zie punt
5).
3. Zwembad
De zweminstructeur vangt uw kind op voor de les, waarbij de voorgeschreven regels in acht
worden genomen.
4. Douches
De douches zijn gesloten.
5. Na afloop
Na afloop van de zwemles, kunt u uw kind helpen met omkleden in de kleedkamers. Let op:
u kunt het zwembad pas betreden wanneer de zwemles afgelopen is. Kom dus niet te vroeg
naar het zwembad. Houd daarnaast uw verblijf in de kleedkamer zo kort mogelijk.
6. Mondkapje
Er geldt vanaf 1 december 2020 voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in
publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Komt u in een zwembadaccommodatie,
vergeet dan uw mondkapje niet. Lees meer over het gebruik van mondkapjes in zwembad
De Hout.

