Protocol zwemmen in Coronatijd
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Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Vakantiepark De Pier wil al
zijn gasten dan ook weer de gelegenheid bieden gebruik te maken van onze
buitenbaden.
Partijen in de zwembadbranche hebben het protocol Verantwoord Zwemmen
opgesteld met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat wij veilig open
kunnen. Ons protocol is een verdere invulling van die maatregelen.

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het
zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij om onderstaande maatregelen na
te leven.
Medewerkers, zwemmers en bezoekers houden zich aan de richtlijnen van het
RIVM:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of
koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C)
en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is
(Advies is om tot twee weken na het verdwijnen van symptomen niet te
zwemmen);
Personen met onderliggend lijden wordt geadviseerd om tijdens de
coronacrisis niet te gaan zwemmen;
Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (Binnen een
zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk.
Reinig in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met
de beschikbare desinfecterende middelen);
Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
Doe in je accommodatie je zwemkleding aan;
Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of
desinfectans, minimaal 20 seconden;
Douche iedere keer bij de buitendouche als je het water ingaat;
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•

•
•
•

•
•

Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet
zijn:
- na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten
(deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.);
- na een toiletbezoek;
- na hoesten, niezen in de handen;
- na het snuiten van de neus;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen;
Gebruik van (speel- en drijf-) materialen zijn niet toegestaan. Alleen
kinderen zonder diploma mogen gebruik maken van drijfmaterialen. Je
bent als ouder verantwoordelijk om dit te desinfecteren voor ieder
gebruik van het kinderbad;
Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon;
Gebruik je gezond verstand.

Inschrijven
Om te voorkomen dat het te druk wordt in het zwembad werken wij met
‘zwemblokken’. Een zwemblok duurt 1 uur; 9:00 tot 10:00 uur (dit tijdvak is
alleen voor senioren van 60+), 10:00 tot 12:00 uur, etc. Binnen het zwemblok
zijn 45 minuten bestemd om te zwemmen (9:00 tot 9:45 uur) en 15 minuten
voor het wisselen van zwemmers (9:45 tot 10:00 uur). Medewerkers
gebruiken deze tijd voor het reinigen van objecten.
In een zwemblok worden maximaal 30 zwemmers toegelaten tot het zwembad.
Wij hanteren een reserveringssysteem dat voorkomt dat er meer mensen dan
toegestaan aanwezig zijn. Zwemmers reserveren bij aankomst een zwemblok.
• Het gebruik maken van de zwembaden door bezoekers, zoals familie en
vrienden is niet mogelijk en is ALLÉÉN voor gasten die verblijven op
Vakantiepark De Pier. Zwemmers zonder label worden niet toegelaten;
• De reservering wordt gedaan met een persoonlijk label (op te halen bij
de receptie). Ieder gezinslid heeft een eigen label met voor- en
achternaam;
• Het gebruik maken van de zwembaden door bezoekers, zoals familie en
vrienden is niet mogelijk en is ALLÉÉN voor gasten die verblijven op
Vakantiepark De Pier. Zwemmers zonder label worden niet toegelaten;
• Bij het zwembad is een bord met haakjes. Hierop staan de zwemblokken
vermeld en per zwemblok zijn er 30 haakjes. Bij aankomst, of eventueel
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eerder, kun je jouw label ophangen in het zwemblok waarin jij wilt
zwemmen. Zijn alle haakjes bezet? Helaas is dan het maximum bereikt

•

•

•

van het aantal zwemmers dat we kunnen toelaten in het zwembad. Je
kunt dan natuurlijk wel alvast je haakje ophangen voor een ander
zwemblok die dag.
Zodra een zwemblok afloopt, moet jouw label verwijderd worden en kan,
mits er ruimte is, opnieuw opgehangen worden voor een volgend
zwemblok. Is er geen haakje voor het aansluitende zwemblok? Neem
dan je spullen mee en ga naar je accommodatie;
Bedenk dat het aantal zwemblokken beperkt is. Als je al eerder op de
dag je label opgehangen hebt, kom dan ook! Ga je weg, neem dan je label
mee. Op die manier kan iedereen gebruik maken van het zwembad;
Alleen jij mag je eigen label ophangen/verwijderen. Daarnaast zijn de
medewerkers van Vakantiepark De Pier gemachtigd om hier wijzigingen
in aan te brengen.

Op het zwembadperron
•

•

•

•
•
•
•

Een van de medewerkers is de ‘coronaverantwoordelijke’. Deze
medewerker ziet toe op de naleving van hetgeen in dit protocol is
gesteld;
De coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal
gezag) bepalen om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot het
zwembad;
Bij De Huyskamer, gelegen naast de entree van het zwembad hangt
desinfectiemiddel. Zwemmers worden daarop gewezen en verzocht de
handen voor betreden te desinfecteren;
In het zwembad en op het perron dient iedereen 1,5 meter afstand tot
elkaar kan houden;
Het aantal aanwezige personen voor het gehele zwembad wordt zoveel
mogelijk beperkt tot max. 30;
Douches en kleedruimtes zijn afgesloten. Deze worden niet gebruikt;
Toiletvoorzieningen worden alleen in uiterste nood gebruikt en na
gebruik gereinigd door de zwemmer.

In het zwembad
Vakantiepark De Pier heeft twee baden, het kinderbad en het diepe.

Het kinderbad
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Het kinderbad is alleen bestemd voor kinderen tot en met 8 jaar om te spelen.
Ouders blijven vanaf de kant toezichthouden. Zij houden daarbij 1,5 meter

afstand van elkaar. Van kinderen die niet alleen in het water kunnen, mogen
ouders mee in het water, maar nemen de 1,5 meter afstand in acht.

Het diepe
In het diepe is er ruimte voor volwassenen, kinderen en jeugd tot en met 18
jaar om vrij te spelen. Kinderen jonger dan 8 jaar met de vereiste
zwemdiploma’s kunnen ook gebruik maken van dit deel.
Zwemmers dienen 1,5 meter afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan.
Banenzwemmen
•
•

Overweeg 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan
terug);
Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet
toegestaan.

Recreatief zwemmen
•

•
•

In het kinderbad mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water.
Zij houden toezicht vanaf de rand van het bad met hierbij de 1,5
meterregel ten opzichte van andere aanwezigen. Van kinderen die niet
alleen in het water kunnen, mogen ouders mee in het water, maar
nemen de 1,5 meter afstand in acht.;
Toiletvoorzieningen worden alleen in uiterste nood gebruikt en na
gebruik gereinigd door de zwemmer;
Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd
wordt ten opzichte van de aanwezige medewerkers;

Tot slot
Gezondheid staat voorop. We houden ons daarom aan de regels die gelden. Dat
verwachten wij ook van onze gasten. Binnen de regels proberen wij voor
iedereen een zo veilig mogelijke situatie te creëren om de komende periode
gebruik te maken van onze zwembaden. Wij realiseren ons dat dit niet
optimaal is, maar vertrouwen op ieders begrip en dat iedere gast voor zich
zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Alleen dan kunnen wij en jij gebruik
blijven maken van het zwembad.
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Iedereen die zich niet houdt aan de regels wordt door onze medewerkers direct
verzocht het zwembad te verlaten en zal voor een periode van 14 dagen niet
welkom zijn in onze zwembaden.

De maatregelen in dit protocol gelden tot in ieder geval voor het jaar 2020. Wij
behouden ons daarom het recht voor dit protocol op basis van veranderde
regelgeving/maatregelen en nieuwe inzichten te wijzigen.

Alvast heel erg bedankt en veel zwemplezier!

Rems, Nikki & Peppe
En alle medewerkers van Vakantiepark De Pier
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