
 

 

 

Regels voor zwemles kinderen en begeleiders zwembad De Dolfijn 

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan: 1,5 meter voor personen van 13 jaar 

en ouder. Mondkapje in het zwembad verplicht vanaf 13 jaar. 

2. Registratieformulier invullen bij het brengen van uw kind, dit kan in de horeca ruimte. Het 

formulier in de bak gooien bij de deur naar buiten. 

3. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar het zwembad.   

4. Kom zoveel mogelijk alleen. 

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

6. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.     

7. Trek thuis de badkleding aan. De ouder/verzorger neemt de kleding mee naar buiten. Na de 

les kunt u uw kind omkleden in de daartoe aangewezen kleedhokjes. Als ouder wacht u in 

een kleedhokje op uw kind, de zwemonderwijzer brengt de kinderen bij u. 

8. Het is handig om uw kind een grote handdoek, badjas en eventueel badslippers mee te 

geven. Kinderen worden vanuit de horeca ruimte meegenomen door een medewerker naar 

het zwembad.   

9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, 

minimaal 20 seconden. 

10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum. 

11. Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel). 

12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie.    

13. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de douche.  

14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar          

de aangewezen uitgang.    

15. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. ( Ook kinderen. ) 

16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft.   

17. Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-

19).  (Volg hierin het advies van de GGD). 

18. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld.      

19. Mocht u, of uw kind, binnen 5 dagen na het bezoek aan het zwembad positief getest worden, 

dan graag melden bij het zwembad: 0528-264290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


