Beste ouders van onze zwemles kinderen,

Wat fijn dat we goed nieuws hebben en dat de aangekondigde versoepelingen ook gelden voor het
AGO Zwembad.

Vrijdag 18 februari
Vanaf aanstaande vrijdag 18 februari hoeft niemand meer in onze locaties een mondkapje te dragen
en wordt ook de anderhalf meter regel losgelaten.

Vrijdag 25 februari
Vanaf vrijdag 25 februari komt de QR scan te vervallen en kunt u zich weer vrij in en uit het zwembad
verplaatsen.
Maandag 28 februari;
Dan gaat het aan- en uitkleden weer plaatsvinden in de kleedkamers.
De verdeling van de kleedkamer is als volgt;
Er wordt omgekleed in de kleedkamer van het geslacht van de brenger, dit ivm verdeling van drukte
en andere bezoekers.
Mama + kind = dameskleedkamer / Opa + kind = herenkleedkamer.
Respect en geduld,
We verwachten van onze bezoekers dat we elkaars ruimte respecteren en geduldig wachten op
elkaar zodat iedereen veilig in het gebouw kan bewegen.
Blijf thuis bij klachten (dit geldt ook voor kinderen)
Kom niet naar Het AGO Zwembad bij corona gerelateerde klachten.
Onze medewerkers mogen iemand weigeren of naar huis sturen als bovenstaande klachten zichtbaar
zijn.
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):
Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of u nu wel of niet gevaccineerd
bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder
beperkende maatregelen er nodig zullen zijn.
Onder de basisregels wordt verstaan:





Was u handen / Schud geen handen
Nies in uw elleboog
Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

Volg altijd de aanwijzingen van de zwembadmedewerkers op.

