
• Blijf thuis bij gezondheidsklachten. Sportcomplex De Eenhoorn is niet aansprakelijk voor een 
eventuele coronabesmetting.

• Volg te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers.
• Thuis douchen, zwemkleding aantrekken en naar het toilet gaan vóór vertrek naar het zwembad  

(klik hier voor meer informatie van de zwembadbranche).
• Kom 5 minuten voor aanvang naar het zwembad.
• Desinfecteer uw handen in de hal.
• Maximaal 1 ouder / begeleider per kind. 
• Meld u aan bij de kassa. 
• Volg de aangegeven route naar de zwemzaal.
• De medewerker(s) geven aan, waar de kinderen omgekleed kunnen worden. Ouders / begeleiders 

nemen de kleding, tas en schoenen van de kinderen mee en verlaten volgens de aanwijzingen van de 
medewerker(s) het complex om buiten te wachten tot de zwemles klaar is. *

• Na de zwemles volgen de ouders / begeleiders de medewerker(s) naar de plaats waar ze de kinderen 
kunnen helpen met aankleden. 

• Douchen is niet mogelijk!
• Vervolgens verlaat u het complex via de aangegeven route.
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (met uitzondering voor 

kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen t/m 12 jaar tot volwassenen).
• Laat in géén geval afval achter; deze neemt u mee naar huis.
• Voor noodgevallen is één heren- en één damestoilet bij de douches geopend. Laat deze na gebruik 

netjes achter.  

* Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om binnen te wachten. Wij houden ons strikt aan de 
landelijke maatregelen om mogelijk te maken dat veilig gesport kan worden in het complex. Het 
sportcafé blijft tot nader order gesloten.

Spelregels 
zwemlessen

Naast de algemene veiligheids- en hygiëneregels op basis van de richtlijnen van het RIVM gelden 
voor de zwemlessen in De Eenhoorn de volgende spelregels om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen:

https://www.zwembadbranche.nl/douchen-zwemmen-liever-1000-bacterien-putje-dan-water/

