Protocol Stichting Zwembad Anna-Paulowna
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Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5
meter voor personen ouder dan 12 jaar.
Kom alleen op vooraf besproken tijden.
Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook
milde!) symptomen hebt: 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.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten
ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Douche (vooraf) thuis en ga voorafgaand aan het zwembadbezoek
naar het toilet.
Trek thuis de badkleding aan.
Was voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis je handen met
water en zeep, minimaal 20 seconden.
Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar
de accommodatie.
Desinfecteer bij binnenkomst eerst je handen.
Na binnenkomst kan je in de kantine of op een aangeduide locatie
op het terras de ‘overkleding’ uittrekken en dit inclusief je schoenen
in de sporttas doen. Blijf wachten tot je “gehaald” wordt.
Kinderen moeten ALLEEN naar binnen (zonder ouders) zich zelf
uitkleden, en alles in een grote tas mee naar binnen nemen.
Hiermee zorgen we voor 1 contact punt minder.
Neem je sporttas mee naar een aangewezen plek langs het
zwembad.
Ouders/verzorgers mogen tijdens de lessen niet in het pand
verblijven.

Protocol 4.0 aangepast 18-11-2020 Zwembad Den Krieck Breezand

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Ouders/verzorgers die de kinderen weer komen halen mogen 1
minuut voor tijd het pand naar binnen, maximaal 1 per kind.
De schermen langs het grote bad, MOETEN naar beneden. Hiermee
voorkomen wij dat ouders toch achter het raam gaan kijken, en ze
niet de 1,5 meter afstand houden.
Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het
noodzakelijke minimum.
De toiletten in badinrichting dient tot een minimum beperkt te
worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt.
Het grote bad is in zijn geheel te gebruiken, tijdens en na de
activiteit moeten de volwassenen onderling 1,5m afstand houden.
Maximaal mogen er 12 mensen in het grote bad zwemmen. Dit geld
dus ook voor het aan de kant “hangen”. Er moeten 2 lijnen in het
bad, zodat het bad in 3’en verdeeld is.
Met de aquasporten geldt een maximum van 16, het bad moet dan
in 4en gedeeld worden zodat er per 4 personen een ruimte is.
Zwemles in het diepe bad mag gegeven worden aan alle kinderen,
ze hoeven onderling geen afstand te houden tot de
zweminstructeur. Kinderen boven de 13 moeten 1,5m afstand van
de instructeur houden.
In het instructiebad mogen maximaal 6 volwassenen
(zwangerschapszwemmen) of 6 volwassen met hun 6 kinderen
(baby/peuterzwemmen).
Hier moeten de volwassen onderling wel 1,5 meter afstand houden!
Er mag kinderzwemles gegeven worden in het instructiebad, hier is
geen maximum van aantal kinderen.
Na het zwemmen omkleden in de aangewezen dames of heren
kleedruimte. Elke kleedruimte is geschikt voor maximaal 6
personen. Met stickers is de aankleedplek aangegeven.
De rode stippen zijn de wisselcabines en de blauwe stippen zijn de
banken.
De wisselcabines (rode stip) moeten als eerst bezet worden, zodat
gelijk duidelijk is als de kleedkamer vol is.
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Vrijzwemmen in blokken en op inschrijving. Alleen voor kinderen
tussen de 13 en 18 geldt, dat ze afstand moeten houden tot
volwassenen.
Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via
de routing naar de aangewezen uitgang, binnen 5 minuten.
Alle natte ruimtes, waar de klanten, lopen worden minimaal 2x per
dag schoon gespoten.
De presentielijsten moeten worden bij gehouden en minimaal 4
weken worden bewaard!
De douches worden weer gesloten voor gebruik.
Mondkapjes verplicht in de droge ruimte voor iedereen vanaf 13
jaar. Geen mondkapje geen toegang tot zwembad.

Daarnaast volgen wij het protocol verantwoord zwemmen dat is
gemaakt door de zwembranche.
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