Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad tijdens het recreatiezwemmen
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Uitsluitend voor kinderen van 7 tot 18 jaar;
Minimaal zwemdiploma A verplicht;
Kinderen moeten zich zelfstandig kunnen redden;
Kinderen moeten een telefoonnummer van een bereikbare ouder/verzorger bij zich hebben;
Vooraf thuis naar het toilet gaan (toilet wel beschikbaar);
Je wordt ontvangen bij de entree door onze receptioniste;
Volg de aangeduide route naar de aangewezen locatie in de badinrichting;
Laat waardevolle spullen thuis. Gebruik alleen een kluisje indien noodzakelijk voor
waardevolle spullen, deze kluisjes zijn aanwezig in de zwemzaal;
Uitsluitend het recreatiebad is open voor gebruik bij recreatief zwemmen (dit is incl. glijbaan,
whirlpool en peuterbad). De zonneweide en het buitenbadje zijn alleen geopend bij mooi
weer;
Voorbij de kleedruimtes alleen op blote voeten/schoenhoesjes of badslippers;
Er is geen wachtruimte in of om het zwembad voor ouders/verzorgers;
Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat zij geen afstand hoeven te bewaren. Jongeren tussen de
13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren ten opzichte van volwassenen;
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden t.o.v. het
badpersoneel;
De horeca is geopend;
Gebruik eigen eten en drinken in de zwemzaal is niet toegestaan;
Liefst zoveel mogelijk met pin betalen;
Aanwijzingen badpersoneel dienen te allen tijde worden opgevolgd;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;
Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep,
minimaal 20 seconden;
Douches zijn beschikbaar;
Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt
gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
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Routing/aanmelden:
1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;
2. Bij binnenkomst meld je je bij de receptie. Er is absoluut geen fysiek contact. Je scant indien
van toepassing zelf je meerbadenkaart of betaald per pin/mobiel;
3. Zwembad Wasbeek bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m afstand
niet in het geding komt;
4. Zwembad Wasbeek hanteert een systeem dat registreert welke klanten er op welk moment
zijn binnen geweest.

Omkleden:
1. Je kan je omkleden in een wisselcabine of een gemeenschappelijke kleedruimte. De kleding
mag niet achtergelaten worden. Neem hiervoor een grote tas mee. Lockers zijn niet
beschikbaar voor kleding.
2. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. De
(boodschappen)tas met kleding dien je in het daarvoor bestemde vak rond het wedstrijdbad
neer zetten.

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