Coronamaatregelen voor ouders van kinderen die les volgen bij Swimcool
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Via deze weg willen wij jullie graag een overzicht meegeven van de maatregelen die Swimcool neemt om de lessen zo veilig
mogelijk te laten verlopen en dit zowel voor de kinderen, de ouders en de lesgevers. Hierbij volgen wij de maatregelen zoals
uitgevaardigd door de overheid.
Vóór het vertrek thuis
Wij willen vragen om voor het vertrek thuis jouw kind gemakkelijk aan- en uit te trekken kledij aan te doen (bv. trainingvestje en
broek). Voor meisjes dus zeker geen broekkousen. Voor de zwemlessen dienen de kinderen reeds hun zwemkledij onder hun kledij
te dragen. Laat jouw kind de handen nog even wassen voor het vertrek thuis.
Bij aankomst op de locatie
•

Hand-, nies- en hoesthygiëne

Zorg voor een goede toepassing van handhygiëne bij jezelf en de kinderen. Was de handen voor het vertrek thuis. Bij aankomst
op de locatie zal handontsmetting ter beschikking zijn zodat je bij aankomst en voor vertrek naar huis, jouw handen kan
ontsmetten.
Als je hoest of niest, doe dit dan in een zakdoek of jouw elleboog.
•

Mondmasker

Draag steeds een mondmasker van zodra je het domein betreedt. Dit mondmasker dient steeds de neus en mond volledig te
bedekken.
•

Afstand bewaren

Naast het dragen van het mondmasker willen wij vragen om de algemene maatregel steeds toe te passen en ten allen tijde 1,5
meter afstand te bewaren van anderen (ouders, lesgevers, bezoekers,…).
Na de les
Kom tijdig jouw kind ophalen na de les. Houd ook bij het opwachten van uw kind 1,5 meter afstand van anderen en draag steeds
een mondmasker. Verlaat zo snel als mogelijk gemeenschappelijke ruimtes en vermijd samenscholing met ouders of bezoekers.

Ook goed om te weten:
Wat moet je doen als uw kind besmet blijkt te zijn met het coronavirus?
De huisarts die de test afnam, zal de bevoegde instantie contacteren zodat zij het contactonderzoek kunnen opstarten.
Wij stellen de aanwezigheidslijsten dan ook ter beschikking om dit contactonderzoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen en
de bevoegde instanties bij te staan.

Belangrijk: deze maatregelen kunnen ten allen tijden wijzigen wanneer de richtlijnen van de overheid worden aangepast.

