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 BELANGRIJKSTE MAATREGELEN  

 

 
 

Beste collega’s,

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt in een rap tempo toe, daarom heeft
minister-president Mark Rutte gisteren, 28 september, nieuwe coronamaatregelen
aangekondigd. Daarbij zijn er nog lokale aanvullingen. Graag informeer ik je over de
belangrijkste maatregelen binnen de Eindhovense gemeentelijke zwembaden. Deze
maatregelen gelden vanaf 29 september 18.00 uur.

Belangrijkste maatregelen

Naast trainingen zijn evenementen, toernooien en wedstrijden toegestaan, zowel
binnen als buiten. Hier mag geen publiek meer bij aanwezig zijn. Begeleiders van de
uitspelende ploeg, mogen er wel bij zijn, behalve bij de zwembaden. Hier is helemaal
geen publiek toegestaan.
Medewerkers en bezoekers wordt ten zeerste aangeraden om in de centrale hal van
de gemeentelijke zwembaden en op andere plekken waar veel bezoekers komen,
een niet-medisch mondkapje te dragen. Mondkapjes voor jou als medewerker
worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Bezoekers moeten zelf zorgen voor
een mondkapje.
Ouders/begeleiders mogen niet bij de zwemles aanwezig zijn en wachten buiten de
accommodatie of komen hun kind later ophalen.
Ouders/begeleiders mogen wel assisteren bij het omkleden van hun kind.
Er mag één ouder/begeleider per kind mee naar binnen voor het omkleden.
Broertjes en zusjes tot en met 12 jaar, mogen ook mee de kleedzaal in.
De douches blijven gesloten.
Bezoekers wordt gevraagd om de badkleding thuis alvast onder de gewone kleding
aan te trekken.
Het is erg belangrijk dat kinderen het bandje dragen van het bad waar ze les
hebben. Zo is meteen zichtbaar waar een kind naartoe moet.
Alle sportkantines en horecagelegenheden bij sportaccommodaties worden
gesloten. Dit geldt dus ook voor Aquarant bij ir. Ottenbad en Sportbar Baan Nul bij
de Tongelreep.

Veranderingen voor jou als medewerker
Naar aanleiding van bovenstaande maatregelen, worden de nodige aanpassingen gedaan
in de zwembaden onder andere op het gebied van routing. Ik begrijp dat al deze
veranderingen vragen oproepen, daarom word je via je leidinggevende nog geïnformeerd
over de specifieke veranderingen voor jou als medewerker. Bij hem of haar kun je ook met
je vragen terecht. Voor nu wil ik jullie alvast bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit. Dit
wordt zeer gewaardeerd!

Met vriendelijke groet,

Paul van Poppel
Team Eindhoven Sport
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