Velkommen til sæson efterår 2020 Them Svømmeklub.
Som følge af den igangværende Corona situation følger her lidt generel info til vores medlemmer.
Vi starter op i en stærk begrænset udgave hvor alle familiesvømmehold samt plask og leg hold ikke er med i
opstarten.
Derudover er der begrænset antal pladser på mange hold.
Dette skyldes logistikken omkring omklædningen hvor der er begrænsning på hvor mange der må være i de enkelte
omklædningsrum.
Derfor kan der være ændringer i forhold til hvor man ellers plejer at omklæde. Dette vil blive meddelt de relevante
hold.
Inden du tager hjemmefra er det vigtigt at din taske til omklædning er letgenkendelig da alle efter omklædning skal
medbringe sine ejendele med ind i svømmehallen og anbringe dem i markerede de områder.
Der er afsat 15 minutter til omklædning før svømning og 15 minutter efter svømning. Det er meget vigtigt at du først
går i omklædningsrummet 15 minutter før holdets starttidspunkt samt er færdig med omklædning senest 15
minutter efter holdets sluttidspunkt.
Saunaen må desværre ikke anvendes.
Børn skal være selvhjulpne i omklædning hvilket betyder forældre skal blive ude i indsigtsrummet eller cafeområdet.
Der står sprit stander når du kommer ind i svømmehallen som du skal bruge når du kommer ind og igen når du har
stillet din taske på markerede områder.
Er du i tvivl om noget så spørg instruktøren eller hallernes personale.
Alle tiltag er udelukkende for at vi passer på hinanden.
Evt. ændringer vil blive meddelt på Facebook, www.themsvoemmeklub.dk , mail eller evt. SMS.
Info omkring Them hallerne se www.themhallerne.dk.

Vis hensyn alle skal føle sig tryg
Har du symptomer på Covid-19 bliv hjemme og følg gældende retningslinjer.
Vask og sprit hænder jævnligt. Der er opstillet flere spritdispensere.
Hold afstand.
Vær tålmodig når du bevæger dig rundt i svømmehallen og omklædning.
Hav letgenkendelig taske til omklædning og medbring den med ejendele i svømmehallen.
Skulle der blive konstateret Covid-19 hos en svømmer er det vigtigt at klubben bliver
informeret straks for at kunne iværksætte (evt.) tiltag.
61677764 eller 20988311.
Det er derfor meget vigtigt at alle kontaktoplysninger er opdateret. Skal du have hjælp hertil
kontakt info@themsvoemmeklub.dk.
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