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Met dit protocol geven we klanten en medewerkers van Zwembad De Wel richting
hoe te handelen in Zwembad De Wel.

Zwembad De Wel is verantwoordelijk voor de eerste lijn van handhaving van de
afspraken, zodat er veilig kan worden gezwommen zonder gezondheidsrisico’s. De
bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van
het lokaal gezag. De medewerkers van Zwembad De Wel doen er alles aan om te
voorkomen dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden.

 

Onderstaande uitgangspunten vormen de basis van dit protocol:

Veilige omgeving voor alle medewerkers en zwemmers.
Naleven van actuele overheidsmaatregelen en richtlijnen COVID-19.
Geen rechtstreeks fysiek contact tussen zwemmer en medewerker, met
uitzondering van noodsituaties.
Aanvullende hygiëne maatregelen.

 

Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen in 4 clusters
verdeeld:

Veiligheid en hygiëne regels voor iedereen
Aangepaste programmering
Beheersing bezoekersstroom 
Maatregelen en aanpassingen in het zwembad

 

 

1.       Veiligheid en hygiëne regels voor iedereen

 

blijf thuis als je 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
naar het zwembad;

blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid-
19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

ga voordat je naar het zwembad vertrekt thuis naar het toilet;

trek thuis je zwemkleding aan;

was voor en na het bezoek aan het zwembad thuis je handen met water en zeep,
minimaal 20 seconden;

vermijd het aanraken van je gezicht;

schud geen handen;

zingen en schreeuwen is niet toegestaan;

kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit naar het zwembad [bij zwemles 15
minuten voor aanvang];

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

 

 

2.       Aangepaste programmering

 
De volgende activiteiten vinden in aangepaste vorm plaats:
Zwemles kinderen
Banen zwemmen
Zwemles volwassenen
Aquasportlessen
Gezins- en recreatiezwemmen [in de schoolvakantie en vanaf 1 september ‘20]

 

De sauna is voorlopig gesloten. Er is één zonnebank in een afgesloten ruimte
open. Vooraf reserveren is noodzakelijk.
Zie de website voor het actuele rooster en reservering.

 

3.       Beheersing bezoekersstroom

a)       Zwemles maximaal 3 groepen [= maximaal 24 kinderen]. Kinderen tot en met
12 jaar hoeven geen afstand te houden tot de zweminstructeur.

b)      Maximaal 1 begeleider per zwemles kind. Tijdens de les neemt de begeleider in
het zwembad plaats op de banken rondom het bad. Kinderen die niet op zwemles
zitten, mogen niet mee naar het zwembad. Het is toegestaan om als begeleider twee
zwemleskinderen te begeleiden. Meer kinderen uitsluitend in overleg met een
medewerker.

c)       Diplomazwemmen maximaal 25 deelnemers en maximaal 1 begeleider per
deelnemer in het zwembad.

d)      Banen zwemmen maximaal 24 zwemmers per tijdslot. Baan 1 en 2 worden
samengevoegd tot 1 baan, baan 3 (middenbaan) wordt snelle baan, baan 4 en 5
worden ook samengevoegd tot 1 baan.

De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5
meter van de zwemmers vanaf de kant.

Tijdens de activiteit zelf is geen afstandsbeperking meer van kracht
Direct na de activiteit dient de 1,5 meter norm weer in acht genomen te worden
voor volwassenen onderling en van 13 tot 18 jarigen ten opzichte van
volwassenen.
Maximaal 50 minuten banen zwemmen en 10 minuten wisseltijd.

 

e)      Groepsactiviteiten; tijdens alle activiteiten zelf is geen afstandsbeperking meer
van kracht; direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te
worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18 jarigen ten opzichte van
volwassenen.

f)        Recreatief zwemmen

-          Volwassenen dienen de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel
binnen het water als erbuiten;
-          Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat zij geen afstand hoeven te bewaren.
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren ten opzichte
van volwassenen;
-          Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd
wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders;
-          Bij recreatief zwemmen heeft ouder/begeleider altijd de rol van
toezichthouder indien kind niet zwemvaardig is.

g)       Er is een online reserveringssysteem voor Banenzwemmen, Aquasportlessen,
Recreatief zwemmen en de zonnebank. Het reserveringssysteem staat op de eerste
pagina van de website van De Wel [www.dewel.nl].

h)      Routing:

De routing in het zwembad is aangepast en staat met pijlen aangegeven:
-          Ingang via kassa naar saunaruimte en daar omkleden op een
genummerde plaats. Bij de kassa ontvang u een nummer.
-          Alle kleding/schoenen in een tas en de tas meenemen naar de zwemzaal.
-          Een zweminstructeur geeft aan wanneer u vanuit de saunaruimte naar de
zwemzaal kan lopen.
-          Bij zwemles neemt de ouder/begeleider plaats in de zwemzaal op de
zitplaatsen rondom het bad op een aangegeven plaats.
-          Na het zwemmen tas meenemen en naar reguliere kleedruimtes. Kort
douchen is mogelijk echter bij zwemles is douchen niet mogelijk.
-          Aankleden en naar buiten, volg de pijlen.

i)        Op de plaatsen waar bezoekers komen is markering aangegeven;

- op buitenterrein tot de ingang
- vanaf binnenkomst tot kassa
- van de kassa tot en met de saunaruimte
- in het zwembad staan zitplaatsen aangegeven op de banken
- in de grote kleedruimtes, alle individuele kleedruimtes zijn beschikbaar
- Een beperkt aantal douches en toiletten zijn beschikbaar
- pijlen op de vloer naar de uitgang.

 

 

4.       Maatregelen en aanpassingen in het zwembad

 

Tijdens de openingsuren zijn de medewerkers van het zwembad
verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen.
Buiten bij de ingang staat een dispenser voor handreiniging.
Duidelijk zichtbare markering om 1,5m. afstand aan te geven.
Plexiglas scherm bij de kassa.
Uitsluitend pinbetaling bij kassa. De meerbadenkaart kan gebruikt worden.
In de kleedruimtes zijn drie toiletten open. In de centrale hal zijn de toiletten
geopend. In de sauna ruimte zijn twee toiletten open.
Het zwembad wordt zichtbaar schoongehouden:
- deurknoppen/contactpunten worden regelmatig gereinigd
- pinautomaat regelmatig schoongemaakt
- toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt
- na elke zwemles maken de lesgevers de zitplaatsen rondom het bad schoon.   
Buitendeuren; 1 deur en 1 tussendeur staan open. Toegangsdeur sauna staat
open.
Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig [handschoenen].
Het horeca gedeelte is vanaf 1 juli weer geopend. Producten kunnen worden
meegenomen of buiten op het terras worden genuttigd. Op het terras is de 1,5
meter afstand maatregel van toepassing.
Medewerkers spreken bezoekers aan indien de maatregelen niet worden
nageleefd. Na twee waarschuwingen kan een medewerker een tijdelijk verbod
tot bezoek van het zwembad opleggen.
De voor bezoekers geldende voorzorgsmaatregelen worden gecommuniceerd
via de website en op diverse plaatsen in het gebouw.
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