PROTOCOL ZWEMBAD de TREFFER
BEZOEKERS / SPORTVERENIGINGEN

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht.
• Kom niet sporten als je klachten hebt.
• In de accommodatie is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en
ouder. (niet tijdens het zwemmen/sporten)

• Voor al het zwembadpersoneel, trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt 𝗮𝗹𝘁𝗶𝗷𝗱
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een mondkapjesplicht, tenzij je actief lesgeeft/meesport (ook op de kant), dan hoeft je 𝗴𝗲𝗲𝗻
mondkapje op.
Houd 1,5 meter afstand en desinfecteer je handen bij binnenkomst.
Volg de looproute.
Reserveren verplicht voor recreatief gezinszwemmen en banenzwemmen.
Bezoekers (behalve leden van de verenigingen) worden geregistreerd aan de balie/via
reservatie.
Er geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen voor activiteiten met volwassenen
v.a. 18 jaar met inachtneming van 1,5 meter afstand.
Banenzwemmen maximal 24 zwemmers met inachtneming van 1,5 meter afstand zowel in
als uit het water.
Tot 18 jaar gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand
Vanaf 18 jaar geldt voor alle activiteiten 1,5 meter afstand houden zowel in als uit het water.
De zwemlessen gaan door volgens de al geldende maatregelen.
Het diplomazwemmen gaat door, helaas zonder publiek in de zwemzaal
Ouders wachten zittend in de wachtruimte die ingericht is in de horecaruimte en in het
sportzaaltje totdat ze de kinderen kunnen ophalen. Maximaal 30 personen. Eén begeleider
per kind, geen broertjes of zusjes meenemen.
Kleedlokalen en toiletten kunnen worden gebruikt volgens de al geldende regels
Kleding/schoenen en tassen mogen niet blijven liggen in de kleedruimte. Neem ze mee naar
de zwemzaal of ouders nemen de tassen mee naar de wachtruimte.
Douchen is niet mogelijk, deze zijn buiten gebruik gesteld.
De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de
verantwoordelijkheid (coronaverantwoordelijke) voor de sportactiviteiten zelf en zorgt
ervoor dat de trainers/deelnemers binnen de geldende kaders en maatregelen kunnen
sporten.
De vereniging zorgt zelf voor de registratie van aanwezige leden bij trainingen.
Publiek in de zwemzaal is niet toegestaan.
De horeca is tijdelijk gesloten i.v.m. de coronarichtlijnen.
Groepsvorming is in en voor de accommodatie niet toegestaan.
Na de activiteit de accommodatie zo spoedig mogelijk verlaten.
Update coronamaatregelen 1-12-2020

