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Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad   
 

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,  
 

4. verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor 
iedereen; 
 

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

6. schud geen handen;  
 

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

8. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. 
 

9. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos. 
 

Bezoek van het zwembad 
 

1. Zwemmen kan en mag zonder beperkingen. 
 
2. Douches en kleedkamers zijn open. 
 
3. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden  
gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten,  
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 
 
4. Wedstrijden zijn toegestaan. 
 
5. Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden, leszwemmen en diplomazwemmen.  
 
6. Binnen ons zwembad zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in  

gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd.  
Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht  
volgens richtlijnen. 
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Horeca: 

1. Voor het gebruik van de zitmogelijkheden in de zwemzaal en het afhalen van eten 
en drinken  geldt dat een coronatoegangsbewijs niet verplicht is;  

 

2. Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in een horecaruimte geldt:  

• Dat een coronatoegangsbewijs verplicht is van 13 jaar en ouder; 

• Geen maximaal aantal bezoekers; 

• Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s  

avonds;  

• Entertainment is toegestaan.  

 

1. Bezoekers van de horeca (daar waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd)  

moet de gelegenheid worden geboden om hun contactgegevens achter te laten  

voor het bron- contactonderzoek. 

 

 

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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