01/09/2021

Beste ouders,
Beste zwemmers,
Ook dit seizoen zorgt COVID- 19 er nog steeds voor dat we allemaal ons dagelijkse leven moeten
aanpassen. Ook in de zwembaden worden er nog maatregelen genomen.
Om alles vlot te laten verlopen, rekenen wij op jullie medewerking. Gelieve jullie allemaal goed aan
onderstaande afspraken te houden!

•

Kinderen komen enkel trainen wanneer ze gezond zijn! Als uw kind toch positief test op
COVID – 19, laat je dit zo snel mogelijk weten aan het Mico-team!

•

Handen ontsmetten bij het betreden van de inkomhal is verplicht voor iedereen.

•

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor (groot) ouders en zwemmers vanaf 12jaar
in de inkomhal en kleedkamers.

•

Van zodra men zich vanuit de kleedkamer – in zwemkledij- naar het zwembad begeeft, mag
de zwemmer zijn mondmasker afzetten en opbergen in zijn/haar zwemzak.

•

Men mag maximum 10 minuten voor de aanvang van de training zich naar de aangeduide
kleedkamer begeven. De clubverantwoordelijke in de inkomhal (social distancing!) zal signaal
geven wanneer jullie naar binnen kunnen. Verzamelen gebeurt dus nog steeds buiten.

•

Blijf niet treuzelen in de inkomhal!

•

Kinderen die op woensdag trainen => Per kind (en meerdere kinderen van hetzelfde gezin)
mag er 1 (groot)ouder mee naar de kleedkamer om hen te helpen omkleden. Andere
personen dan diegene die instaat voor de begeleiding van het kind worden niet toegelaten in
de inkomhal.

•

Op vrijdag en zaterdag mag er geen ouder mee naar de kleedkamer.

•

Zorg ervoor dat uw kind van thuis reeds zijn zwemkledij aan heeft zodat het omkleden snel
en vlot kan verlopen.

•

De lockers mogen terug gebruikt worden zoals voorheen.

•

De zwemmers die gebruik maken van de grote kleedkamers, wachten in hun kleedkamer tot
de trainers hen komen halen.
De zwemmers die gebruik maken van de individuele kleedkamers wachten in de gang tussen
hun kleedkamer en hun gebruikte locker tot de trainers hen komen halen.

•

Het dragen van de gele MICO badmuts met vermelding van de naam van de zwemmer is
verplicht.

•

Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind(eren) buiten (aan de fietsenrekken) op te
wachten en dus niet te verzamelen in de inkomhal. Dit is niet geldig voor kinderen (kleuters
en 1ste leerjaar) die op woensdag trainen.

•

Geef uw kind geen waardevolle voorwerpen mee zoals gsm, ipad, uurwerk, enz…

Tijdens de zwemuren worden de kleedkamers die niet in gebruik zijn, ontsmet door enkele vrijwillige
ouders.
Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen zodat onze trainingen vlot kunnen verlopen!
Wij weten natuurlijk niet wat de toekomst ons brengt, maar zijn wel van plan om al onze activiteiten
terug op te starten. Ook Bütgenbach (-12 jaar) en ons weekend (+12 jaar) staan weer op de planning.
Verdere info volgt!

Sportieve groeten,
Het MICO- team.

