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Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad tijdens het recreatiezwemmen 

 

Voor zwemmers:   

1. De geldende afstandsregels dienen te allen tijde in acht genomen te worden, ook  
onderling in het water. 

2. 2. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten  
opzichte van de aanwezige toezichthouders. 

3. 3. Bij de attracties zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5  
meter aan te geven. 

4. Indien er recreatief wordt gezwommen geldt inclusief kinderen 1 persoon per 10  
5. vierkante meter van de accommodatie (excl. personeel) en bezoekers houden 1,5  
6. meter afstand. 
7. Bij recreatief zwemmen heeft ouder altijd de rol van toezichthouder indien kind 

niet zwemvaardig is. 
8. Vooraf thuis naar het toilet gaan (toilet wel beschikbaar);  
9. Je wordt ontvangen bij de entree door onze receptioniste; 
10. Volg de aangeduide route naar de aangewezen locatie in de badinrichting;  
11. Laat waardevolle spullen thuis. Gebruik alleen een kluisje indien noodzakelijk voor 

waardevolle spullen, deze kluisjes zijn aanwezig in de zwemzaal;  
12. Voorbij de kleedruimtes alleen op blote voeten/schoenhoesjes of badslippers;  
13. Gebruik eigen eten en drinken in de zwemzaal is niet toegestaan; 
14. Liefst zoveel mogelijk met pin betalen  
15. Aanwijzingen badpersoneel dienen te allen tijde worden opgevolgd. 
16. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad; 
17. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water 

en zeep, minimaal 20 seconden;  
21. Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona. 

22. Blijf thuis indien u corona heeft. 
23. Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van  

benauwdheid heeft. 
24. Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft. 
25. Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent. 
26. Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland. 
27. Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder. 
28. Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je  

hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een  
coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de  
quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD); 

29. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:  
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
15. Draag een mondkapje conform de algemene richtlijnen; 

 

Routing/aanmelden:  
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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 en douchen:  

1. Je kan je omkleden in een wisselcabine of een gemeenschappelijke kleedruimte. 
De kleding mag niet achtergelaten worden.  Neem hiervoor een grote tas mee.  

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

 

 

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

 


