Beste bezoekers van SKWA,

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september en de daarbij geldende maatregelen,
vanaf dinsdag 29 september 18:00, informeren wij jullie hierbij per activiteit wat de gevolgen hiervoor
zijn.
Banenzwemmen
Voor alle sportactiviteiten is er een ontheffing voor het maximum van 30 personen. Dit betekent dat er
meer dan 30 personen aan een sportactiviteit mogen deelnemen.
Voor het banenzwemmen behouden we het aantal van 5 personen per baan. Dit betekent dat er tijdens
alle banenzwemmomenten plek is voor 30 banenzwemmers.
Vrijzwemmen / gezinszwemmen
Voorlopig geen verdere wijzigingen.
BPK
Geen verdere wijzigingen. Lesjes gaan door.
Fifty-Fit
Voor alle sportactiviteiten is er een ontheffing voor het maximum van 30 personen. Dit betekent dat er
meer dan 30 personen aan een sportactiviteit mogen deelnemen.
Voor de Fifty-Fit kiezen we er echter voor om het maximum van 24 deelnemers aan te houden per les,
zodat iedereen zowel in als buiten het water afstand kan houden.
Aqualessen (inclusief zwangerschapszwemmen)
Voor alle sportactiviteiten is er een ontheffing voor het maximum van 30 personen. Dit betekent dat er
meer dan 30 personen aan een sportactiviteit mogen deelnemen.
Voor de aqualessen in het doelgroepenbad houden we het maximum op 24 deelnemers per les, zodat
iedereen zowel in als buiten het water afstand kan houden. Voor de lessen in het recreatiebad is er plek
voor meer dan 30 personen en dit is ook toegestaan.

Woezel & Pip
De shows van Woezel & Pip worden verplaatst naar de kerstvakantie. Iedereen die al een ticket heeft
aangeschaft wordt door ons gemaild. Tevens zullen we zeer binnenkort communiceren over een nieuwe
datum.
Zwemles
De zwemlessen in groepjes van 4, 8, 12, de oudere kind en volwassen zwemlessen én de turbocursus
kunnen doorgaan onder de al geldende voorwaarden. Ouders kunnen hun kind tot en met de
kleedkamers begeleiden en dienen daarna het complex te verlaten.
Ouders kunnen niet blijven kijken en ook hebben we voorlopig géén kijklessen. Dit geldt dus ook voor de
ouders van de turbocursus! Kijken bij de zwemlessen is helaas niet mogelijk.
Afzwemmen
Het afzwemmen kan de komende weken gewoon door gaan. Echter, ouders kunnen niet meer op de
tribune zitten om het afzwemmen te volgen. Ouders kunnen hun kind afzetten bij de douches van het
wedstrijdbad en dienen daarna het complex te verlaten. Overige informatie staat in de afzwembrief en
ontvangt u op de dag zelf, voor het afzwemmen begint.
Zwemkleding aan bij binnenkomst
Om uw bezoek zo veilig en vlot als mogelijk te laten verlopen, willen we u nogmaals vragen om altijd al
met de zwemkleding aan naar SKWA toe te komen. Dan hoeft u in de grote kleedkamers alleen nog maar
uw overkleding uit te doen en kunt u meteen door naar het betreffende bad. Hierdoor is uw tijd in de
gezamenlijke kleedkamers zo kort als mogelijk en zijn er dus ook heel weinig contactmomenten met
andere bezoekers.
Zonnebank / sauna / stoomcabines
Geen verdere maatregelen van toepassing. Zonnebank, sauna en stoomcabines blijven geopend voor
bezoekers.
Horeca
De horeca is tot nader order gesloten t/m dinsdag 20 oktober 2020.
Fitness
Voor de fitness gelden geen verdere maatregelen. Deze blijven open volgens de tijden welke ze nu al
hanteren.
Kleedkamers sporthal
De kleedkamers in de sporthal blijven geopend voor huurders, verenigingen en scholen
Tribune gebruik (sporthal)
De tribune van de sporthal is alleen nog beschikbaar voor het CIOS, als verblijfsruimte. Ouders en
toeschouwers mogen geen plaats nemen op de tribune om een wedstrijd te bekijken, bijvoorbeeld van
een vereniging.

(kinder) Feestjes
Alle kinderfeestjes kunnen tot nader order door gaan! Echter, zonder horeca.
Looproutes
Alle al geldende looproutes blijven van toepassing en dienen ten alle tijden gevolgd te worden.
Reserveren
Voor alle activiteiten in SKWA geldt dat er een plek gereserveerd moet worden om deel te kunnen
nemen aan de activiteit. Uitzondering hierop zijn de zwemlessen. Reserveren kan via onze webshop.
Advies mondkapje
Vanaf heden willen wij u dringend vragen én adviseren om een mondkapje te dragen in al onze publieke
ruimten. Denk aan de centrale hal / entree, de gangen en de kleedkamers. Het is geen verplichting, maar
wel een zeer dringend advies. Denk aan uw en onze veiligheid!

Als laatste willen wij u vragen om vooral niet te vroeg naar de activiteit te komen, om ophopingen van
verschillende bezoekersstromen te voorkomen. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de
activiteit!

Wij hopen op ieders begrip en naleving van de maatregelen, zodat we zo snel als mogelijk weer terug
kunnen naar de voor iedereen gewenste situatie.

Met vriendelijke groet,

Het SKWA-Team

