
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Allereerst onze complimenten voor het naleven van onze richtlijnen binnen SGZ. Het is voor iedereen 
helaas een andere beleving dan zoals we gewend waren, aangezien we ons moeten houden aan een 
aantal restricties en er ook nog steeds niet gekeken mag worden.  
We zien dat het over het algemeen heel erg goed gaat. Toch is het belangrijk dat we scherp blijven 
omwille van de veiligheid en daarom graag jullie aandacht voor onderstaande: 
 
Let op: De routing is vernieuwd!! 
 
Voor de zwemles: 

- Vergeet niet in te checken aan de balie 
- Afzetten van je kind door één ouder mag max. 5 minuten voor aanvang van de zwemles 
- Let a.u.b. op schoenhoezen of graag op blote voeten het zwembad betreden 
- Ouder mag direct via de gang en nooduitgang terug naar buiten (vernieuwde route!!!) 
- Alle spullen worden mee naar buiten genomen (incl. schoenen), het kleedhok blijft leeg 

 
Na de zwemles: 

- Via de hoofdingang ga je naar binnen en je checkt direct uit  
- Ouder mag max 5 minuten voor einde van de zwemles binnen 
- Blijf a.u.b. niet in het halletje wachten maar stap direct het zwembad binnen 
- Houd ook in het bad extra rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar 
- Gelieve kort te douchen en niet uitgebreid shampoo etc. 
- Omkleden na de zwemles is in omkleedvakken achter de douches, hier mogen de schoenen 

van de kinderen worden aangedaan 
- Ouder en kind verlaten het zwembad via de gang en nooduitgang  

 
 
Voor vragen of opmerkingen zijn we op werkdagen telefonisch te bereiken op 0168-330888 of per 
mail info@sgz7bergen.nl. 

 

Met sportieve groeten, 

 

Team SGZ 

 

Nb. Helaas kan het voorkomen dat ook onze zwemonderwijzers bij klachten thuis moeten blijven. Wij 
streven ernaar om zoveel mogelijk continuïteit te bieden voor de zwemles en zullen dan proberen 
om de les op een ander tijdstip door te laten gaan. Wanneer zo’n wijziging voorkomt, zullen we 
telefonisch contact opnemen. 
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De gestelde voorwaarden zijn opgenomen in een noodzakelijk protocol, opgesteld door de 
samenwerkende partijen in de zwembranche en herzien door de gemeente Moerdijk.  
 
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen  

1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog 
besmettelijk was.  

4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.  

5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
het nieuwe coronavirus is vastgesteld.  

6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.   

7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 
voor kinderen tot en met 12 jaar onderling).   

8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

9. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 
seconden.  

10. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van 
objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); 
na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.   

11. Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen.  

 
Zwemlessen t/m 12 jaar:  

1. Aanmelden vindt plaats door de zweminstructeur bij de zwemles en het contact tussen kind 
en de zweminstructeur wordt zoveel mogelijk beperkt. 

2. Per kind is één ouder/verzorger toegestaan.  
3. De kinderen worden omgekleed in de kleedhokken en na de zwemles in omkleedvakken 

rondom de douches.  
4. De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt dat 

iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden. Als de 3 kleedvakken bezet 
zijn, dient men op 1,5 meter afstand te wachten tot er een plaats vrij is.  

5. De afstand tussen ouder/verzorger en eigen kind kent geen afstandsbeperking.  
6. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, 

bij voorkeur vanaf de kant.  
7. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de 

badinrichting. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van jouw kind(eren).  
8. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de 

badinrichting/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.  
9. Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone 

kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de 
aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen. 

10. Er blijft geen kleding in de kleedruimten achter. 
11. Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere 

ouders/begeleiders. 


