Gesticht in 1920

Corona opstart trainingen versie 1 11/09/2020
Aanmelden in de inkomhal.
Registratie
Kinderen: beneden bij binnen komen telling
Groot bad: Max 60 personen => -6 trainers en 1 redder = 53 zwemmers toegelaten.
Klein bad: Max 30 personen => -3/-4 trainers = 27/26 zwemmers toegelaten
GB en KB registratie op de aanwezigheidslijsten
Volwassenen (2é uur)
Groot bad: Max 60 personen => -3 trainers en 1 redder = 56 zwemmers toegelaten.
Registratie aan het bad door een trainer van het eerste uur
Overal Social Distance: inkom zwembad, trap, hall, kleedcabines, whirlpoolarea, douches
Mondmasker verplicht voor +12 jaar tot start zwemmen dus ook in de wachtplaats aan de whirlpool
Trainers: mondmasker verplicht tijdens training.
Gebruik van individuele cabines en lockers mag voor kinderen die geholpen worden door 1 ouder.
Kinderen (KB) die hulp nodig hebben om zich te kleden
=> 1 ouder hulp individuele cabines en locker
Klaar= ouder naar buiten
Kind naar douche plaats trainer haalt ze op en begeleid ze naar veilige zone
Kinderen (KB) die geen hulp nodig hebben
=> Gemeenschappelijke cabine op tussen verdiep/ trainster KB aanwezig ter plaatse
Klaar: Kind naar veilige zone/ of wachten in gemeenschappelijke cabine
Kinderen (GB) gemeenschappelijke cabine => wachten veilige zone/ gemeenschappelijke kleedkamer
Daar wachten we tot vorige club uit het bad is.
Einde eerste uur
Kinderen douchen
Ouder blijft in de kleedcabine kind komt naar cabine, aankleden en naar buiten
Andere kinderen gaan naar de gemeenschappelijke cabine, aankleden en naar buiten
Zwemmers 2é uur
Omkleden in gemeenschappelijke cabine op tussen verdiep en wachten in de whirlpoolarea.
Eens de eerste uur kinderen uit het bad en weg van de kade kunnen 2é uur zwemmers in het water.
Einde 2é uur
Zwemmers douchen, aankleden en naar buiten.
Geschrankt zwemmen
Baan 1, 3 en 5 uit in het diepe
Baan 2, 4 en 6 uit in het ondiepe
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