Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad

Voor zwemmers:
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of
niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan
verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels
helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Onder de basisregels wordt verstaan:
•
Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al
gevaccineerd bent.
•
Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij
gevaccineerd zijn.
•
Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
•
Schud geen handen.
•
Was vaak en goed je handen.
•
Hoest en nies in je elleboog.
•
Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
Bezoek van het zwembad
1.Om toegang te verkrijgen tot de binnenruimtes van de sportaccommodatie is voor
personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.
Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn
en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij
aan zwembadpersoneel en vrijwillige lesgevers.
2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en
jongeren vanaf 13 jaar
b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5
meter afstand te houden
c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden tot elkaar.
3. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer
men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
4. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd
sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening.
5. Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn
toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
6. Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
7. 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.
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8. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een
coronatoegangsbewijs helpen bij het aankleden. Tijdens de zwemles en het
diplomazwemmen zelf mogen zij niet binnen de accommodatie verblijven.
9. Publiek is niet toegestaan.
10.Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals (betaalde) trainers, geldt geen
coronatoegangsbewijs.
11. Direct na afloop van de zwemactiviteit dient de locatie te worden verlaten
Horeca:
De horeca is gesloten. Het sportcafé is wel ingericht als afhaalpunt (to go). De natte
horeca blijft gesloten.
Dit protocol is onderhevig aan eventuele aanvullende overheidsmaatregelen en/of
beslissingen door het management en de directie van Stiwa Exploitatie en beheer.
Wijzigingen voorbehouden

Protocol Verantwoord zwemmen
Versie 15 januari 2022

