
 

Groen: via hoofdingang en klapdeuren richting kleedkamers. 
Deuren staan zoveel mogelijk open. Startende activiteiten 
wachten in de daarvoor opgestelde groene zone. 

Rood: via zijdeur en poortjes en hoofdingang naar buiten. 
Activiteiten die klaar zijn, wachten in de rode zone tot dat de 
startende activiteit binnen is. 

Zwemles: Ouder brengt kind naar de kleedkamer en vertrekt 
daarna naar buiten, niet mee naar de douche. Er blijven geen 
ouders in het pand. Ook bij ophalen wacht ouder op kind in de 
kleedkamer. Zowel op heen als terugweg gebruikt ouder 
dezelfde kleedkamer en zelfde plek. Niet douchen. Kleding niet 
in kleedkamers laten. Door herkenningspunten weten kinderen 
weer in welke kleedruimte zij moeten zijn. 

Looproutes en afbakeningen worden gemaakt door de stichting 
Swim & Smile.  Tribune wordt niet gebruikt. 

In grote kleedkamers worden 1,5 meter vakken gemaakt. 

Bij receptie 1.5 meter vakken maken. 

Geen toeschouwers in het pand. 

 

         

= Corona coördinator (begeleid klant in en uit). Deze 
coördinator is verplicht. 



 

Uitgang 

Groen: via hoofdingang naar kleedkamers. Daarna via lange 
gang looproute naar uitgang. Startende activiteiten wachten in 
de daarvoor opgestelde groene zone. 

Rood: na omkleden via looproute naar uitgang. Activiteiten die 
klaar zijn, wachten in de rode zone tot dat de startende 
activiteit binnen is. 

Ingang 

Zwemles: Ouder brengt kind naar de kleedkamer en vertrekt 
daarna naar buiten, niet mee naar de douche. Er blijven geen 
ouders in het pand. Ook bij ophalen wacht ouder op kind in de 
kleedkamer. Zowel op heen als terugweg gebruikt ouder 
dezelfde kleedkamer en zelfde plek. Niet douchen. Kleding niet 
in kleedkamers laten. Door herkenningspunten weten kinderen 
weer in welke kleedruimte zij moeten zijn. 

 Looproutes en afbakeningen worden gemaakt 
door de stichting Swim & Smile.   

Horeca wordt niet gebruikt. 

In grote kleedkamers worden 1,5 meter vakken 
gemaakt. 

Bij receptie 1.5 meter vakken maken. 

Geen toeschouwers in het pand. 

       

= Corona coördinator (begeleid klant in en uit). 
Deze coördinator is verplicht. 


