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FAQ Covid-19 Breddverksamhet
1) Hur tar vi oss in nu när simhallen är stängd?
SVAR: Simhallen är stängd för allmänheten men entrén är fortfarande bemannad under våra
kurstider. Ni tar er där in som vanligt med era entrékort. Om det är stängt, vänta vid dörren
tills personalen ser er.

2) Vad innebär det att föräldrar starkt rekommenderas lämna barnen vid entrén?
SVAR: För att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet är det avgörande att vi håller antalet
personer i simhallen nere. Därför uppmanas barn/ungdomar som klarar av att gå igenom
omklädningsrum och liknande på egen hand att göra detta. Ni föräldrar känner era barn bäst
och vet därmed om det är möjligt.
För de av er som absolut behöver följa barnen är det jätteviktigt att ni väntar på läktaren
eller av badpersonalen hänvisad plats. Föräldrar får inte vistas runt bassängerna utan barnen
går in till dessa på egen hand högst 5 minuter innan kursstart. Vår ansvariga personal håller
uppsyn kring bassängen och hjälper till om någon skulle behöva hjälp att hitta rätt.

3) Gäller detta för resten av terminen?
SVAR: Dessa riktlinjer gäller fram till 19 november till att börja med. Vi följer utvecklingen
och är beredda att göra nya anpassningar om behovet uppstår. Medlemmar mejlas ny info
men ni kan också hitta mer information på vår hemsida.

4) Kan man bada före eller efter simskolan/simträningen?
SVAR: Nej, simhallen är stängd och det är inte tillåtet att bada före eller efter simskolan.

5) Hur fungerar det för oss som har en medföljande förälder i vattnet?
SVAR: Efter de nya riktlinjerna har vi sett över hur dessa påverkar vår minsim och
paraverksamhet. Vi har fört dialog med sakkunniga och därefter beslutat att dessa i
dagsläget kommer att fortsätta. Det gäller dock fortsatt att det endast är 1 vårdnadshavare
per deltagare i anläggningen.

6) Vad gäller vid avbokning?
SVAR: Återbetalningsvillkor vid eventuellt förkortad eller inställd termin p.g.a. för LASS icke
påverkbara situationer i samhället gäller ej våra ordinarie avbokningsregler:
• Minst 50% av terminen slutförts, ingen återbetalning.
• Mindre än 50% av terminen slutförts, 50% återbetalning.
• Vid ej startad kurs, 100% återbetalning.
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7) Ytterliggare riktlinjer och råd
• Följ de rådande riktlinjerna från FHM och Region Östergötland. På vår hemsida
uppdaterar vi med info kring hur dessa påverkar verksamheten och vad du som
medlem behöver tänka extra på för en så säker miljö som möjligt.
• Duscha gärna hemma efter simskolan så för att förhindra trängsel i duscharna och
omklädningsrum.
• Om du som förälder behöver följa barnet så är det max 1 vårnadshavare per
deltagare. Ej simmande syskon lämnas hemma.
• Bestäm med ditt barn vart och när ni ska träffas efter simskolan.

