Coronamaatregelen
Update 12 november 2021
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen van de
Nederlandse overheid zijn er aanvullende toegangsvoorwaarden en
hygiënevoorschriften van kracht in Zwembad ‘t Kikkerfort lees er hier meer
over:

De basisregels







Bij klachten, blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent;
Positief getest op corona? Blijf thuis en vermijd contact met anderen,
ook als zij gevaccineerd zijn;
Houd voldoende afstand tot anderen. Op plekken waar de 1,5 meter
afstand niet gegarandeerd kan worden, wordt het dragen van een
mondkapje geadviseerd;
Let op je persoonlijke hygiëne: vermijd fysiek contact, was vaak en
goed je handen en hoest en nies in je elleboog.



Toegangsvoorwaarden ‘t Kikkerfort







Het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code en
legitimatie) is verplicht voor alle zwembadbezoekers vanaf 18 jaar.
Verenigingen die activiteiten organiseren in Sport-en Recreatiecentrum
’t Kikkerfort dragen zelf zorg voor het controleren van het
coronatoegangsbewijs;
Er zijn op het ogenblik geen kijklessen, ook is het niet mogelijk om bij
trainingen, zwemles en andere activiteiten op de zwemzaal of
sportzalen aanwezig te zijn.
Kom als je je kind naar zwemles brengt (waar mogelijk) alleen naar
het zwembad;



De Brasserie is na 20.00 uur gesloten. De bar in het recreatiebad is
open op de momenten dat het recreatiebad geopend is. Iedereen
tussen de 13 en 18 jaar die gebruik maakt van het restaurant is
verplicht het coronatoegansbewijs met legitimatie tonen.

Namens ’t Kikkerfort
Wij begrijpen dat de coronamaatregelen een grote impact hebben op de
Nederlandse samenleving. Desondanks zijn wij verplicht om ons aan deze
maatregelen te houden. Doen wij dit niet, dan riskeren wij hoge geldboetes
of in het ergste geval de sluiting van onze accommodatie. Wij vinden het
belangrijk dat al onze bezoekers op een prettige en veilige wijze gebruik
kunnen blijven maken van onze faciliteiten en zullen er alles aan doen om de
uitvoering en handhaving van de nieuwe maatregelen zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Het begrip, geduld en de medewerking van onze bezoekers is
in dit proces van groot belang. Houd hier alsjeblieft rekening mee tijdens je
bezoek. Deze maatregelen worden niet door onze medewerkers
gemaakt, maar zij moeten ze wel uitvoeren. Een discussie hierover
heeft geen zin en kan daarom ook niet gevoerd worden.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar het actuele Protocol Verantwoord
Zwemmen.
Veel gestelde vragen
Verandert er door de coronamaatregelen iets aan het openstelling en
het rooster van ‘t Kikkerfort
Nee. De openstelling en het lesrooster blijven (vooralsnog) ongewijzigd.
Zijn alle faciliteiten in gebruik?
Alle faciliteiten zijn in gebruik . Het restaurant sluit doordeweeks om 20.00
uur, de zonnebanken en stoomcabines om 18.00 uur.
Moet ik vooraf reserveren om te komen zwemmen?
Nee, vooraf reserveren is niet nodig.

Moet ik in het zwembad een mondkapje dragen?
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Wat wordt verstaan onder een coronatoegangsbewijs?
Uitsluitend de QR-code (via de CoronaCheck App of uitgeprint op papier) in
combinatie met een geldig identiteitsbewijs is geldig als
coronatoegangsbewijs.
Je krijgt een coronatoegangsbewijs (QR-code) als je volledig bent
gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of in het bezit bent van een negatieve
testuitslag van maximaal 24 uur oud. Het gele boekje is GEEN geldig
vaccinatiebewijs.

Welke personen zijn verplicht om een coronatoegangsbewijs te
tonen?
Alle personen vanaf 18 jaar. Hieronder vallen zowel zwemmers als
begeleiders (zoals ouders/verzorgers die met hun kind naar zwemles
komen). Voor het gebruik van ons restaurant gelden de regels voor het
tonen van het coronatoegangsbewijs voor personen vanaf 13 jaar.
Waar moet ik mijn coronatoegangsbewijs tonen?
Bij binnenkomst dien je een geldig coronatoegangsbewijs en
legitimatiebewijs te tonen bij de receptie. Voor het gebruik van het
restaurant wordt een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs aan
de bar getoond voor personen vanaf 13 jaar.

Ik kan mijn coronatoegangsbewijs tonen maar heb geen
legitimatiebewijs bij me. Wat moet ik doen?
Bezoekers dienen zowel een geldig coronatoegangsbewijs als een geldig
legitimatiebewijs te kunnen tonen. Als een van deze twee niet kan worden
getoond, kunnen we je geen toegang verlenen tot de accommodatie.

Kan ik zonder geldig coronatoegangsbewijs mijn kind naar zwemles
brengen?
Ouders en verzorgers die geen geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen,
mogen de accommodatie niet betreden. Wij adviseren om het kind te laten
begeleiden door iemand die wel beschikt over een geldig
coronatoegangsbewijs.
Kan ik kijken bij de zwemles van mijn kind?
Toegang tot de zwemzaal is op het ogenblik niet mogelijk, Ouders en
verzorgers met een geldig coronatoegangsbewijs mogen tijdens de zwemles
plaatsnemen in ons restaurant.
Ik heb geen coronatoegangsbewijs. Kan ik mijn
abonnement/meerbadenkaart tijdelijk laten blokkeren of de kosten
hiervan terug krijgen?
Nee, met maatregelen kan iedereen nog steeds blijven zwemmen en
genieten van alle faciliteiten in ’t Kikkerfort. Het is aan elke bezoeker zelf
om wel of geen gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs.

