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Algemene veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van richtlijnen 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;  

• 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.  
• 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. Op de kant en in de kleedkamer is het 

dringend advies om 1,5 meter afstand toe te passen. 
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. 
• Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. 
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum. 
• Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie. 
• 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. 

• Het bestuur verwacht van iedereen die aanwezig is bij een activiteit van de vereniging dat de regels 

nagekomen worden en dat alles in het werk gesteld wordt om een besmetting binnen de 

vereniging te voorkomen. 

Specifieke maatregelen voor onze zwemmers: 
 
Afstand houden 

Groepsvorming moet voorkomen worden. 

• Op het zwembad, in de kleedkamers en in de hal houden we afstand van elkaar. 

• Na omkleden gaat iedereen richting de startblokken om het water in te gaan. Iedereen gaat in een 
rij staan achter zijn eigen baan. 

• Ook in het water houden we afstand bij de uitleg van de trainer. 

• Wachtende ouders wordt verzocht om afstand te houden in de hal. 

• Wil je nog iemand spreken na de training? Doe dit buiten! 
 



Doorstroming 

Om de doorstroming te bevorderen nemen we een aantal maatregelen: 

• Zwemkleding thuis aan doen zodat het verblijf in de kleedkamers minimaal is. 

• Maak gebruik van grote en kleine kleedkamers. Laat geen kleding achter in de kleine kleedkamers. 

• Douchen doen we voorlopig weer thuis. 

• Kleedkamers zijn om 20:15 weer leeg. 

• We blijven niet hangen in de douches, kleedkamers of centrale hal. 
 

Getest? Blijf thuis 

We ontvangen signalen dat leden die getest zijn maar de uitslag nog niet ontvangen hebben toch komen 

trainen. 

Dit is NIET de bedoeling. Ben je getest dan blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Negatief? Dan mag je weer 

komen zwemmen. 

 

Positief getest? 

• Ben je positief getest dan blijf je thuis. 
 

Liever niet zwemmen? 

Vind je het toch niet prettig om te zwemmen of training te geven en blijf je voorlopig liever thuis? 

Laat het even weten zodat wij op de hoogte zijn. 

 

Verenigingszwemmen en wedstrijden (basis is het protocol verantwoord zwemmen 8.3): 
• Om toegang te verkrijgen tot 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, trainers, officials en alle vrijwilligers.  

•  Zwemmen kan voor personen tot en met 17 jaar zonder en vanaf 18 jaar mét een 

coronatoegangsbewijs.  

•  Houd 1,5 meter afstand van elkaar:  

o  Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 

13 jaar  

o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand 

te houden  

o  Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.  

•  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.  

•  De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de 

sportbeoefening  

• Kleedkamers zijn open.  

•  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.  

• Publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen.  

Regels op het zwembad (op basis van de richtlijnen in het zwembad De Eenhoorn); 
• Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting vastgesteld en dat deze 

nageleefd worden. 



• Een coronaverantwoordelijke is zoveel mogelijk aanwezig (trainer of bestuurslid). Deze persoon is 
op de hoogte van de geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij 
het eventueel aanpassen van het (coronaproef) sport- of lesaanbod. 

• Bezoekers van de foyer dienen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs te tonen aan de bar of 
beveiliging. 

• In de foyer is een zitplaats verplicht. 
 
Na goedkeuring van dit protocol door de toezichthoudende instanties zal; 

• Zullen de geldende regels gecommuniceerd met de trainers, zwemmers, ouders via de eigen 
communicatiemiddelen (website en nieuwsbrief). 

• Trainers/instructeurs krijgen de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst 
gedrag bij overtreding van de regels. 

• Medewerkers en vrijwilligers zullen instructie krijgen dat zij zwemmers moeten helpen bij het 
naleven van de regels. 


