
Zwem- en Waterpolovereniging  

 

Gewijzigd protocol coronamaatregel Zwembad de Wellen 

Per 1 september 2020 zijn de coronamaatregelen binnen het zwembad aangepast en daarom heeft 

onze vereniging zijn protocol ook aangepast. Belangrijk is dit goed tot je te nemen. 

De algemene regels zijn ongewijzigd: 

- hou 1,5 meter afstand 

- was je handen regelmatig 

- hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 

- gebruik papieren zakdoekjes 

- schud geen handen 

- bij last van verkoudheidsklachten of verhoging blijft u thuis en bent niet welkom in het zwembad. 

► kom 5 minuten voor aanvang van de training naar het zwembad ◄ 

In het zwembad zijn de volgende regels van toepassing: 

* Bij binnenkomst: 

- desinfecteer je handen in de hal 

- volg de aangegeven looproute 

- omkleden in de kleedcabines  

- kleding/tassen meenemen naar de zwemzaal 

- volg de aangegeven looproute 

- neem plaats op de aangegeven bank(en) tot de training begint. 

* Tijdens de training: 

- in het water is de 1,5 meter afstand niet van toepassing 

- buiten het water houden volwassenen zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter. 

* Na de training: 

- je verlaat de zwemzaal via de doucheruimte 

- het is toegestaan te douchen (afspoelen en geen uitgebreide douchebeurt, inclusief haren wassen) 

- vervolg de looproute naar de kleedkamers (heren kleedkamer 3 en 4, dames kleedkamer 1 en 2), denk  

  hierbij wel rekening met de 1,5 meter afstand 

- na het omkleden volg je opnieuw de looproute via de gang van de sporthal naar de algemene ruimte 

  van het zwembad en je verlaat daarna het zwembad. 

In de algemene ruimte en horecaruimte van het zwembad zijn de volgende regels van toepassing: 

- toeschouwers/ouders (max. 25) mogen alleen in de ruimte verblijven op de aanwezige stoelen,  

  er zijn geen staanplaatsen toegestaan 

- volwassenen houden rekening van de 1,5 meter afstand 

- de horeca is tijdens de trainingen open 

- blijf niet langer in het zwembad aanwezig als nodig is. 

 

Tot slot, veel plezier met trainen. 

 

Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging ZVS. 


