Västerås Simsällskap
Äntligen blir det simskola! 😊
Var vänlig läs hela informationen så att vi alla kan hjälpas åt att göra vår
simundervisning till en rolig upplevelse för barnen. Den nuvarande
pandemilagen har lett till dessa förhållningsregler under simskolan:
Endast EN medföljande vuxen per barn/sällskap.

I entrén
-

När ni kommer in på badhuset går ni direkt upp för den trappan som är på högersida
om entrén. Sedan går ni igenom dörren som går till simhallen. Tag av er skorna innan
ni går till läktaren.

På läktaren
-

-

På läktaren finns omklädningshytter. I varje hytt får en vuxen och 1-2 barn plats. Om
ni har möjlighet ber vi er att klä på barnet badkläderna med enkla överdragskläder
innan ni kommer till simhallen.
Förvaring av väskor: Det kommer att finnas en plats utmärkt där ni kan lämna era
barns tillhörigheter under pågående lektion, VSS och Medley ansvarar inte för
eventuella stölder men vi har personal på plats i hallen.

Före lektionen
-

Varje grupp har en uppmärkt plats på läktaren där vi ber er vänta tillsammans med
ert barn innan lektionen.
Dusch finns tillgänglig vid bubbelpoolen/bastun som finns i simhallen.

Under lektionen
-

Vi ber er att följa de råd som Västerås kommun lämnat gällande läktaren på
Lögarängsbadet. Det innebär att vi önskar att ni (om barnet behöver) väntar med
barnet tills det blir hämtat för sin lektion och därefter lämnar lokalen till dess att
lektionen slutar då ni möter upp barnet på samma ställe som ni lämnat det. Ni
ansvarar för att uppdatera era kontaktuppgifter på barnets sida på vasterassim.nu så
att vi kan nå er under lektionen om vi behöver.

Efter lektionen
-

Byt om till torra kläder i omklädningshytterna som finns på läktarområdet. För att
undvika trängsel önskar vi att ni duschar hemma efter lektionen.

Tillsammans hjälps vi åt att göra simskolan till en rolig upplevelse för alla
barn! 😊

Västerås Simsällskap
Lögarängsbadet
721 32 Västerås

Org.nr 878000-4126
B.G 623-3985
P.G. 279869-2

E-post simskola@vasterassim.nu
Hemsida www.vasterassim.nu
Telefon 021-186236 ankn 1
Fax 021-183645

Västerås Simsällskap
Varför byter vi om på läktaren?
I och med att pandemilagen tillämpas i Lögarängsbadets lokaler behöver vi
anpassa vår verksamhet till detta. Lagkravet innebär bland annat att det får
vistas maximalt 16 personer( barn och vuxna) i varje omklädningsrum,
duschar inkluderas i denna beräkning. I simhallen får som mest 150 personer
vistas samtidigt. Dessutom ansvarar var och en för att hålla avstånd till andra
överallt i simhallens lokaler.
Vi följer badhusets policy och gör vårt yttersta för att ge er förutsättningar att
följa pandemilagen. Var och en ansvarar sedan själv för att följa de
rekommendationer som vi lämnat.
Vi vill påminna er om att värna om varandra och vår personal. Pandemin är
tuff för oss alla och vi behöver hjälpas åt för att besöket i simskolan ska vara
en positiv upplevelse för barnen både före och efter lektionen. Vi ber er att
tänka på er omgivning och inte ta ut eventuella frustrationer på våra ledare
eller simhallens personal. Vi får trots allt äntligen möjlighet att genomföra
våra simskolor! 😊
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