Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad tijdens het doelgroepen

Voor zwemmers:
1. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en
ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te
houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven
onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water
met een instructeur moet de onderlinge afstand worden gewaarborgd.
2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en
zeep, minimaal 20 seconden;
4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke
minimum;
5. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel);
6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
7. 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;
8. 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);
9. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de
afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
10. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld;
11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
12. Zingen of schreeuwen is niet toegestaan

Routing/aanmelden:
1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;
2. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig
mogelijk te verlaten;
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3. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven;
4. Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie en maakt u zichzelf kenbaar. Er is absoluut
geen fysiek contact. U scant indien van toepassing zelf uw meerbadenkaart of betaald per
pin/mobiel;
5. Zwembad Wasbeek bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m
afstand niet in het geding komt;
6. Zwembad Wasbeek hanteert een systeem dat registreert welke klanten en leveranciers
er op welk moment zijn binnen geweest;
7. 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. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. De
(boodschappen)tas met kleding dient u in het daarvoor bestemde vak rond het
wedstrijdbad neer zetten;

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. Zwemmers kunnen GEEN gebruik maken van de douches.
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Doelgroepen:
1. Tijdens de activiteiten zelf dient de onderlinge afstand van 1,5 meter te worden
gehanteerd. Er mag geen groepsvorming plaatsvinden in het bad.
2. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm in acht genomen te worden voor
volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen;
3. De whirlpool en het stoombad zijn buiten gebruik

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
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