Nijmegen, 21 augustus 2020
Beste ouders/ verzorgers van kinderen die zwemles hebben bij Aqua Novio.
Eerst het positieve nieuws
Eindelijk we mogen weer gaan opstarten. Maandag 24 augustus beginnen de zwemlessen weer. En hier zijn we blij mee.
Het vervelende is dat we ons moeten houden aan een aantal regels.
Algemeen:

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):
1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid of koorts;
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer
volledig hersteld is2;
3. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar
onderling);
4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
5. Schud geen handen.
6. Was regelmatig je handen, minimaal 20 seconden.
Extra regels voor het Zwembad
Voorbereiding Thuis
7. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar de douche en het toilet;
8. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding.
(Voor het zwemmen kan er geen gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes of wisselcabines. Omkleden gebeurd op 1,5
m onderlinge afstand in de openbare ruimte. Schoenengang en voorstukje bij wisselcabines) Ouders nemen de kleding mee
in een tas.
9. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
10. Maximaal 1 ouder/begeleider per kind en helaas ook broertjes en zusjes mogen niet mee. Hebben er 2 kinderen uit 1 gezin
les dan mag ook hier maar 1 ouder bij zijn.
Regels in het zwembad
11. Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van de instructeurs van Aqua Novio of het aanwezige zwembadpersoneel. Houdt u
zich hier niet aan dan kan de toegang u worden ontzegd.
12. Kinderen worden groepsgewijs binnengelaten. Dus eerst bad 1 dan bad 2 enz. U brengt u kind naar het les bassin en verlaat
dan via de aangegeven weg de zwemzaal en de accommodatie. Helaas is er in zwembad Dukenburg geen ruimte om te
blijven kijken. Kunnen de 1,5 m dan niet handhaven.
13. Ophalen van de kinderen Vanaf 18:45 eerst bad 1 en 2 dan bad 3 en 4 enz. dit ook op aanwijzing van de instructeurs. We
hebben 16 kleedhokjes ter beschikking. Douchen is helaas nog niet mogelijk i.v.m,. de afstand.
Voor de hogere diploma’s geldt in principe hetzelfde alleen gaat hier eerst zwemvaardigheid naar binnen, gevolgd door
survival en dan snorkelen. Gezien het feit dat er om 20:00 uur al weer nieuwe zwemmers in het bad komen. Dienen alle
kinderen om 19:50 het water te hebben verlaten. Ook hier geld voor de ouders dat ze afstand moeten houden van elkaar en
de overige gasten van 13 jaar en ouder
14. Ook wij en de medewerkers van zwembad Dukenburg begrijpen dat er een aantal vervelende regels zijn. Maar we hebben
geen keuze. Gezondheid en veiligheid blijft voorop staan.
15. En houdt u er rekening mee dat de parkeer mogelijkheden bij zwembad Dukenburg op dit moment niet optimaal zijn. Een
groot aantal parkeerplaatsen is op dit moment niet beschikbaar doordat er gebouwd wordt. Dus naast de overlast van
Corona ook nog nieuwbouw.
Maar toch gaan we er vanuit dat we er weer een fijne en gezellige tijd van gaan maken.
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