Dit protocol is opgesteld door het management van zwembad De Zeehoek. Het dient als handleiding
voor het door laten gaan van alle activiteiten in het zwembad. In dit protocol wordt ingegaan op een
aantal praktische zaken rondom de veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden
om het zwembad open te houden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van
ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.
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Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (Richtlijnen RIVM):





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;
1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen;
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;





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.

Alle activiteiten

Bezoek van het zwembad
1. Om toegang te verkrijgen tot het zwembad is voor personen vanaf 18 jaar een geldig
coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) en geldig ID
bewijs verplicht.
2. Zwemmen kan en mag binnen zonder beperkingen voor personen tot en met 17 jaar en
vanaf 18 jaar met een coronatoegangsbewijs (CTB).
3. Douches en kleedkamers zijn open.
4. 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.
5. Publiek/ouders zijn toegestaan bij diploma zwemmen en op uitnodiging (door personeel) bij
zwemlessen, daarbij geldt een geldig coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.
6. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik.
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