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Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad tijdens het doelgroepen 

 

Voor zwemmers:   

1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 

2. ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: 
  

3. neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor  
iedereen; 
 

4. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en  
jongeren vanaf 13 jaar; 
 

5. vermijd drukte;  
 

6. was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;  
 

7. schud geen handen;  
 

8. neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 
 

9. Tijdens de activiteiten dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd  
nageleefd te worden, tenzij dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren  
of het inhalen. 

 
10. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard  

van de activiteit vereist is. 
 

11. Direct na de activiteit dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te  
worden. 

 
Routing/aanmelden:  

1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar. 
 

2. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt  
dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. 
 

3. Inchecken (indien noodzakelijk) of registratie gebeurt bij de receptie/ingang 
doordat de bezoeker zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. 
 

4. Er is absoluut geen fysiek contact. De bezoeker scant indien van toepassing zelf  
zijn deelnemerspasje. 
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5. Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5 
meter afstand niet in het geding komt en bewaakt het maximum van 1 bezoeker  
per 5m2 

 

6. Wasbeek werkt met een tijdsslot voor het zwemmen. U kunt uitsluitend telefonisch 

reserveren op nummer 0252-215594 voor de doelgroep FIT en VITAAL. 

 Voor de overige doelgroepen dient u online te reserveren via www.wasbeek.nl 

 

Omkleden:  

1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines;   

2. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 
meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Er mogen maximaal 5 personen gelijktijdig 
aanwezig zijn in een gemeenschappelijke kleedruimte 

3. Kledinglockers zijn beschikbaar 

 

Douche en toiletgebruik:  

1. Zwemmers verzoeken wij voorafgaand aan bezoek  thuis naar toilet te gaan;  

2. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis 
naar het toilet te gaan. Toiletten worden regelmatig schoon gemaakt. 

3. Douches zijn geopend, waarbij 1,5m in acht genomen dient te worden 

  

http://www.wasbeek.nl/
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Doelgroepen:  

1. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard  
van de activiteit vereist is. 
2. De maximale groepsomvang bedraagt 50 personen. 

3. Direct na de activiteit en tijdens instructies, pauzes, time-out e.d. dienen de  
geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden. 
 
Horeca: 

Zie protocol Horeca. 

 

Dit protocol is onderhevig aan eventuele aanvullende overheidsmaatregelen en/of 
beslissingen door het management en de directie van Stiwa Exploitatie en beheer. 
Wijzigingen voorbehouden 

 

 


