Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad: reglement per 5 juni
2021
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
schud geen handen;
neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht
voor personen ouder dan 12 jaar:
o Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte)
geldt:
▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers;
▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;
o De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er:
▪ actief wordt gesport, ook op de kant;
▪ (zwem)les, training of instructie gegeven wordt en het mondkapje het geven
van de les, training of instructie te veel belemmert.
Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje altijd
verplicht.
o Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.

Voor zwemmers:
• Houd de geldende afstandsregels in acht. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een
instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk.
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
• Betaling kan enkel met pin (contante betalingen kunnen wij helaas niet aannemen).
Voor huurders:
• Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels die door de badinrichting vastgesteld
zijn en dat deze nageleefd worden.
• Stem je activiteit af op de actuele regels/kaders:
o Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen per ruimte samen
sporten. Dit aantal is exclusief personeel. Voor groepen kinderen tot en met 17 jaar
geldt deze beperking in aantal niet.
o Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden, als
dit nodig is voor de sportbeoefening.
o Het dragen van een mondkapje binnen is verplicht voor iedereen van 12 jaar en
ouder en mag alleen af tijdens de activiteit.
o Vooraf, tussendoor en na afloop is een mondkapje wel verplicht.

o
o

Kleedkamers zijn geopend. De openstelling van de douches is afhankelijk van de
activiteit.
Neem voor informatie over de horecamogelijkheden contact met ons op.

Voor bezoekers/ begeleiders zwemles:
Een leskind wordt gebracht door één ouder/verzorger. Bij voorkeur geen broertjes en zusjes
meebrengen;
•
•
•
•
•
•
•
•

Het dragen van een mondkapje is verplicht.
De leskinderen dienen thuis al hun zwembroek of badpak onder hun kleding aan te doen.
Douches blijven gesloten, teneinde een goede doorstroming te kunnen garanderen.
De instructeur zal zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren en geen fysiek contact maken,
tenzij de situatie hierom vraagt.
Meld het leskind eerst aan. Daarna pas omkleden. Je wacht tot het kind is opgehaald en
verlaat vervolgens het pand. Ook buiten dient de 1,5 meter in acht genomen te worden.
Wanneer je zoon of dochter, of iemand in het gezin verkouden, koorts en/of benauwd is,
mag hij/zij helaas niet deelnemen. We vragen je wel om je kind af te melden.
Wanneer je de leskaart moet verlengen, kun je enkel met pin betalen.
De horeca is tijdens de zwemlessen gesloten.

Disclaimer: deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare informatie vanuit de rijksoverheid
(d.d. 01-06-2021). Sommige maatregelen kennen een ruime interpretatie. De voorwaarden en
mogelijkheden kunnen hierdoor wellicht nog wijzigen.

