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1. Algemene afspraken
1.1 Toegang en Receptie/Kiosk
⮚ Het zwembad zal in drie verschillende fasen opengaan
Fase 1 alleen les/doelgroep zwemen en banen zwemen.
Fase 2 recreatie zwemmen met een maximum aantal bezoekers
gebaseerd op de 1,5 meter norm in het zwemwater.
Fase 3 recreatie zwemmen en recreatie op het terrein, beide uiteraard
gebaseerd op 1,5 meter norm.
Er zal tussen de verschillende fasen geëvalueerd worden voordat er naar
een andere fase zal worden overgegaan.
⮚ Het zwembad is alleen te bezoeken via vooraf reservering (online/tel.).
⮚ Niet meer dan 2 zwembadmedewerkers in de receptie/kiosk. De taken
verdelen tussen kaartverkoop en verkopen van eten/ drinken.
⮚ Plastic schermen ophangen zodanig dat de zwembadmedewerkers elkaar
niet kunnen besmetten.
⮚ Luik op de laagste stand zodat er geen besmettingsgevaar is tussen klant
en zwembadmedewerker.
⮚ Regelmatig handen wassen en balie ontsmetten.
⮚ Receptiekant: De klant krijgt bij het kopen van het kaartje een polsbandje.
Deze moet de gast omdoen. Het aantal beschikbare polsbandjes komt
overeen met het aantal toegestane gasten. De kleur van de bandjes
verschilt per dag per tijdsblok voor het overzicht van het bad personeel.
Wanneer de gast de accommodatie verlaat, levert hij het bandje weer in
bij de uitgang. Het bandje wordt gedesinfecteerd voor hergebruik.
⮚ Receptiekant: Klanten moeten wachten achter de aangegeven 1,5 meter
lijnen op het parkeerterrein.
⮚ Receptiekant: Klanten moeten zelf hun pasje scannen en wachten tot de
zwembadmedewerker akkoord geeft. De Cardreader wordt zodanig
geplaatst dat er geen contact is met de klant.
⮚ De klanten moeten bij binnenkomst hun handen wassen. Hiervoor staan
zeep, papieren doekjes en afvalemmer klaar bij de fontein.
⮚ Kioskkant: Klanten moeten wachten op de aangegeven 1,5 meter stippen.
(pas bij fase 3)
⮚ Het heeft de voorkeur om alleen maar contactloos te pinnen. Indien de
klant het pinapparaat aanraakt, dan gelijk reinigen.
⮚ Houd te allen tijde 1,5 meter afstand, reinig regelmatig je handen en
werkomgeving.
⮚ Vooraf aan aflossen door collega werkplek reinigen en zo ook bij afsluiten
van bad.
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1.2 Kleedruimtes
⮚ De grote kleedruimte blijft gesloten.
⮚ De kleine kleedruimtes worden om en om afgesloten en halverwege de
dag gewisseld zodat de 1,5 meter gewaarborgd is.
⮚ De kleedruimtes worden 1 maal per dag gereinigd en dit wordt door
personeel afgetekend op de daarvoor bestemde lijst.
⮚ Voor de bezoekers geldt: vooraf thuis douchen en omkleden. Alleen
aankleden in de kleedhokjes is toegestaan.
⮚ Kleding opbergen in eigen tas.
1.3 Douches
⮚ De douches zijn buiten werking gesteld tot nader order.
1.4 Toiletten
⮚ 2 van de 4 toiletten wordt afgesloten (i.v.m. 1,5 meter) en halverwege de
dag gewisseld.
⮚ Er wordt een dispenser opgehangen met reinigingsspray zodat de wc-bril
na elk bezoek gereinigd kan worden door de bezoeker zelf. Dagelijks
wordt de toiletruimte 1 maal gereinigd door personeel en dit wordt
afgetekend op de daarvoor bestemde lijst.
⮚ Bij de fontein wordt een zeepdispenser en dispenser met papieren
handdoekjes met afvalbak geplaatst om handen te wassen.
1.5 Omgang tussen medewerkers.
⮚ Bewaar 1,5 meter afstand van elkaar.
⮚ Houd je aan de algemene regels opgesteld door de overheid, zie bijlage.
⮚ Tijdens het toezicht houden blijf je 1,5 m afstand houden.
⮚ Er zal een toolbox worden gehouden door de corona verantwoordelijke.
1.6 Personeelsruimte
⮚ Er mogen maximaal 2 personen in de gezamenlijke personeelsruimte
aanwezig zijn.
⮚ Per toerbeurt koffiedrinken, eten, etc.
⮚ De douche mag niet worden gebruikt.
⮚ Na gebruik van het toilet moet alles worden gereinigd wat is aangeraakt,
eenmaal daags schoonmaken en aftekenen op aftekenlijst.
⮚ Gebruik wegwerp bekers, etc. Na gebruik gelijk weggooien en alleen
gebruik van eigen spullen.
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1.7 Omgang met gasten (zwemmers)
⮚ Bewaar 1,5 meter afstand als je praat met een gast.
⮚ Zorg ervoor dat de regels worden opgevolgd door de gasten, bij
overtreding de gasten erop aanspreken.
⮚ Wanneer gasten de regels na de waarschuwing voor de tweede maal
overtreden dan worden zij verzocht naar huis te gaan.
⮚ Bij ongevallen: volg de afspraken die staan vermeld in het
calamiteitenplan.
⮚ Bij calamiteiten: volg de afspraken die staan vermeld in het
calamiteitenplan.
1.8 Routing in de accommodatie ( bijlage plattegrond )
⮚ De routing in de accommodatie wordt aangeven door middel van pijlen,
posters en op sociale media.
⮚ De afstand van 1,5 meter in de wachtrij wordt aangegeven door middel
van stippen en posters.
⮚ De toegangen naar de bassins worden op 2 na gesloten. Er is een ingang
en een uitgang aangegeven door middel van pijlen en borden.
⮚ De leszwemmers, banenzwemmers en recreatiefzwemmen (fase 2/3)
komen en verlaten de accommodatie langs de machinekamer. De routing
wordt aangegeven door pijlen en posters.
⮚ Bij de machinekamer staat een zwembadmedewerker die de bandjes
inneemt.
1.9 Terras en lig-speelweide
Tijdens Fase 1,2 en 3
⮚ Indeling terras: er komen alleen picknicktafels op het terras te staan. Deze
worden zo geplaatst dat er 1,5 meter tussen zit.
⮚ Aan de picknicktafel kan de begeleider tijdens leszwemmen plaatsnemen.
Tijdens Fase 3
⮚ De overige gasten wordt verzocht om een plekje te zoeken op de ligspeelweide met voldoende afstand.
⮚ Er wordt een duidelijke routing aangegeven ook voor de kiosk. ( zie bijlage
plattegrond)
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Fase 1,2 en 3
2. Zwem- ABC en zwemvaardigheid lessen t/m 12 jaar.
2.1 Brengen en halen van de leskinderen
⮚ De kinderen en ouders/verzorgers houden zich aan het protocol van het
zwembad en van de Rijksoverheid ( zie bijlage).
⮚ 1 ouder of verzorger brengt het les kind of les kinderen.
⮚ 10 minuten voor de aanvang van de les mogen de kinderen met
ouders/verzorgers naar binnen.
⮚ Lespas scannen.
⮚ Volgens de routing (o.a. handenwassen) gaan de ouders en kinderen naar
de juiste plaatsen.
⮚ De ouder of verzorger houdt 1,5 meter afstand van andere leskinderen en
hun ouders en/of verzorgers.
⮚ Iedereen volgt de aangegeven routes.
⮚ De leskinderen nemen plaats op de banken bij de bassins en wachten daar
tot de lesgever de kinderen roept.
⮚ De lesgever maakt voor elke les een bak met lesmateriaal en zet deze na
gebruik aan de kant per groep.
⮚ De lesgevers leggen de spullen klaar voor de leskinderen per groep. De
ouder/verzorger doet de drijfmiddelen om.
⮚ Na afloop van alle lessen wordt het gebruikte lesmateriaal gereinigd.
⮚ Vervolgens nemen de kinderen plaats op de badrand.
⮚ De ouders /verzorgers wachten bij de picknicktafels op het terras.
⮚ Als de les klaar is dan laten de lesgevers kinderen in groepjes naar de
ouder of verzorger gaan.
⮚ De ouder of verzorger houdt dan ook 1,5 meter afstand tegenover andere
kinderen, ouders of verzorgers. De kinderen worden aangekleed of direct
meegenomen naar huis.
2.2 Afspraken tijdens de zwemles.
⮚ Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
bewaren maar wel tegenover de lesgevers.
⮚ De lesgevers geven les vanaf de kant.
⮚ De lesgevers hebben zwemkleding en indien nodig een wetsuit aan, zodat
zij te allen tijde te water kunnen gaan, mocht dat nodig zijn.
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⮚ De lesgroep bestaat in Niveau (bad) 1, 2, 3 en afzwemgroep uit maximaal
6 kinderen. De lesgroepen B en C bestaan uit maximaal 8 kinderen.
⮚ De ouders blijven op de aangegeven afstand van de bassins, lesgevers en
kinderen.
⮚ Mocht er tijdens de les een kind naar het toilet willen dan geeft de
lesgever dat aan. De ouder of verzorger moet daarbij helpen en na gebruik
het toilet reinigen.
⮚ De ouders of verzorgers respecteren de 1,5 meter norm.
2.3 Afspraken contact tussen lesgevers en ouders.
⮚ De ouders of verzorgers zorgen ervoor dat het kind of kinderen op tijd
aanwezig zijn voor de les.
⮚ Voor of na de les is geen overleg met de ouder of verzorger over de
voortgang van het kind of kinderen.
⮚ Via de mail info@zwembaddeklomp.nl kunnen de ouders of verzorgers
hun vragen stellen en/of kan om een terugbelverzoek gevraagd worden.
De desbetreffende lesgever(ster) zal met de ouders of verzorgers contact
opnemen.
3. Banenzwemmen 13 jaar t/m 18 jaar.
➢ Alleen mogelijk met online of telefonisch reserveren.
➢ 8 zwemmers per 30 minuten inclusief wisseltijd.
⮚ Bij deze groep moet de 1,5 meter in acht worden genomen.
⮚ Er worden 4 banen uitgelegd in het wedstrijdbad. Er wordt volgens de
zwem4daagse methode gezwommen (1 richtingsverkeer)
⮚ De toezichthouders zien hierop toe en spreken zwemmers aan als de
regels worden overtreden.
4. Banenzwemmen 19 jaar en ouder
➢ Alleen mogelijk met online of telefonisch reserveren.
➢ 8 Zwemmers per 30 minuten inclusief wisseltijd.
⮚ Bij deze groep moet de 1,5 meter in acht worden genomen en zoveel
mogelijk met het hoofd boven water gezwommen moet worden.
⮚ Er worden 4 banen uitgelegd in het wedstrijdbad. Er wordt volgens de
zwem4daagse methode gezwommen (1 richtingsverkeer).
⮚ Er mogen maximaal 4 zwemmers in een baan zwemmen op voldoende
afstand achter elkaar en het is verboden in te halen.
⮚ Er is een tijdsblok voor de zwemmers van 70 jaar en ouder.
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Fase 2 (belasting)
5. Aantal toegestane gasten in de accommodatie en bassins
5.1 Tabel berekening van de bassins
Soort Bassin

Afmetingen

Wedstrijdbad
Instructiebad
Peuterbad

12,5 m x 25,0 m
10,0 m x 20,0 m

Oppervlakte
312,5 m2
200,0 m2
49,0 m2

Toegestane
Zwemmers per 10m2
32
20
dicht

5.2 Tabel berekening van de speel – ligweide en terras

Totale oppervlakte van
speelweide en terras
6282 m2

Hoeveel gasten per 10 m2

Hoeveel gasten per 25 m2

628 gasten (1,5 m. norm)

251 gasten (fase 3, vermijd
drukte)

6. Recreatief zwemmen in Fase 2
⮚ Er kan alleen online of telefonisch gereserveerd worden voor 1
tijdsblok van 1 uur inclusief wisseltijd.
⮚ De gast laat zijn ticket aan de zwembadmedewerker zien.
⮚ De gast krijgt en draagt een polsbandje dat overeenkomt met de kleur
van het tijdsblok.
⮚ Bij binnenkomst worden de handen gewassen.
⮚ De gast volgt de aanwijzingen op die aangegeven zijn op posters.
⮚ Bewaken van de 1,5 meter in het water. Er mogen maximaal 32
zwemmers in het wedstrijdbad en 20 in het instructiebad.
⮚ Alle zwemmers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. De
toezichthouders zien hierop toe.
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⮚ Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling GEEN 1,5 meter afstand te
bewaren maar wel met andere leeftijdsgroepen.
⮚ Zwemmers ouder dan 18 jaar krijgen het advies om niet met het hoofd
onder water te gaan.
⮚ 5 minuten voor het einde van het tijdsblok wordt er omgeroepen om
het zwembad te verlaten.
⮚ De zwemmers moeten na het omkleden direct de accommodatie
verlaten via de uitgang bij de machinekamer.
⮚ Bij de uitgang wordt het polsbandje ingeleverd. De
zwembadmedewerker desinfecteert de bandjes.
7. Recreatief zwemmen in Fase 3
⮚ Er kan alleen online of telefonisch gereserveerd worden voor 1
tijdsblok van 1 uur zwemmen.
⮚ De gast laat zijn ticket aan de zwembadmedewerker zien.
⮚ De gast krijgt en draagt een polsbandje dat overeenkomt met de kleur
van het tijdsblok.
⮚ Bij binnenkomst worden de handen gewassen.
⮚ De gast volgt de aanwijzingen op die aangegeven zijn op posters.
⮚ Bewaken van de 1,5 meter in het water. Er mogen maximaal 32
zwemmers in het wedstrijd bad en 20 in het instructiebad.
⮚ Alle zwemmers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. De
toezichthouders zien hierop toe.
⮚ Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling GEEN 1,5 meter afstand te
bewaren, maar wel met andere leeftijdsgroepen.
⮚ Zwemmers ouder dan 18 jaar krijgen het advies om niet met het hoofd
onder water te gaan.
⮚ 5 minuten voor het einde van het tijdsblok wordt er omgeroepen om
het zwembad te verlaten.
⮚ De zwemmers hoeven de accommodatie niet gelijk te verlaten. Zij
mogen maximaal 1 uur vooraf aan het zwemmen en maximaal 1 uur
na het zwemmen in de accommodatie verblijven (totaal 3 uur). Daarna
moeten zij de accommodatie verlaten. De kleur van de bandjes van de
betreffende groep wordt omgeroepen voor het zwemmen en
recreatie.
⮚ Bij de uitgang (machinekamer) wordt het polsbandje ingeleverd. De
zwembadmedewerker desinfecteert de bandjes.
⮚ De Kiosk is open.
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8. Protocollen liggen ter inzage in de personeelsruimte.
Het personeel zal op de hoogte worden gebracht d.m.v. een Toolbox
Corona maatregel deze zal worden gegeven door de corona
verantwoordelijke en zij/hij zal ook zorgdragen voor wijzingen in het
protocol en dit communiceren met het personeel. Het protocol zal
wekelijks worden geëvalueerd.

9. Bijlagen.
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