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Protocol zwemlessen Fit Factory     mei 2020 i.v.m.   
 Covid19. 
 
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius. Dit geldt voor zowel ouders als kinderen. 
 
Brengen en halen: 
*Bij binnenkomst dienen alle ouders én alle kinderen hun handen te desinfecteren met de daarvoor 
aangewezen materialen. Er is altijd een medewerker van Fit Factory aanwezig om e.e.a. uit te leggen 
indien nodig.   
*Kinderen moeten in zwemkleding naar Fit Factory komen; er kan in de aangegeven ruimtes 
omgekleed worden. De kleding mag niet in deze ruimtes blijven liggen.  
*Er mag 1 ouder/verzorger per kind mee naar de zwemles om het kind te brengen; neem geen 
broertjes of zusjes mee. 
*Laat de kinderen een grote badhanddoek meenemen die ze na de les om kunnen slaan. 
*Kinderen kunnen naar binnen op het moment dat de juf of meester ze ophaalt in de daarvoor 
aangewezen wachtruimte. Dit kan pas als de vorige zwemgroep via de achterdeur (nooduitgang) is 
opgehaald door de ouders.  
*Bij de achterdeur is er een ruimte waar ouders de kinderen even kunnen afdrogen en de kleding aan 
kunnen geven. Er is géén mogelijkheid tot douchen. 
 
Groepsgrootte/lestijden: 
*De groepen bestaan net als voorheen uit 8 tot maximaal 10 kinderen per groep; hierin is niets 
gewijzigd. 
*Alle kinderen blijven op hetzelfde tijdstip zwemmen als voorheen. 
*De groepen die gekleed aan het zwemmen waren i.v.m. het diploma A, B of C, komen voorlopig net 
als de andere groepen in badkleding. 
 
Kijken naar de lessen: 
*Ouders mogen om de week naar hun kind kijken op de gebruikelijke plek achter het raam bij de bar. 
* Op het moment dat de kinderen in de zwemzaal zijn mogen er 4 ouders plaatsnemen op de stoelen 
bij het raam. Spreek als ouders onderling af welke ouders er wanneer kijken. 
* Zo kunnen er elke week 4 ouders bij het raam 1.5m uit elkaar kijken naar hun kind. De andere 
ouders kunnen plaatsnemen aan een tafel in de horeca of buiten op het terras op 1.5m afstand van 
elkaar. Bij groepen van 10 kunnen er 5 ouders op 1.5m afstand bij het raam kijken. 
 
Toiletbezoek: 
*Zowel ouders als kinderen kunnen tijdens de zwemles minimaal gebruikmaken van het toilet. 
*Mocht dit toch nodig zijn, moet het toilet na ieder bezoek helemaal gedesinfecteerd worden, met 
de daarvoor aangewezen spullen. 
*Zorg ervoor dat kinderen thuis naar de wc zijn geweest en ouders zelf ook. Op het moment dat er 
een kind vanuit de zwemles toch naar de wc moet, is alleen zijn of haar ouder/verzorger aangewezen 
om hem/haar indien nodig even te helpen bij het toiletbezoek. 
 
Omkleden en douchen: 
*Alle kinderen dienen in badkleding naar de zwemles te komen. 
*Er is beperkte mogelijkheid bij Fit Factory om kinderen aan of uit te kleden. Mocht het nodig zijn, 
doe dit dan in de aangewezen ruimte. 
*Geef ze daarom een badcape of grote handdoek mee. 
* Na de zwemles is er géén mogelijkheid tot douchen. 
 
Lesgevers / indeling lessen: 
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*Lesgevers dienen waar ze kunnen 1.5 m afstand te bewaren naar de kinderen toe. 
* Er zal voor of na de zwemles zo min mogelijk contact zijn tussen de zweminstructeur en de ouders. 
Mochten de ouders de zweminstructeur graag even spreken, dan kunnen ze bellen of mailen. 
*Er zal zoveel mogelijk lesgegeven worden vanaf de kant, waarbij we de kinderen tóch zo optimaal 
mogelijk begeleiden om de zwemslagen goed onder de knie te krijgen. 
 


