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Coronaprotocol ZV de Bron  
 
Veiligheid en hygiëneregels  
 
Voor alle in dit Plan van Aanpak genoemde onderdelen ligt het “Protocol Verantwoord 
Zwemmen”. 
 
Deze regels van het zwembad zijn zichtbaar gemaakt op de locatie en worden actief 
gecommuniceerd via het secratariaat van ZV de Bron naar de leden van ZV de Bron. Er zal 
een bericht worden opgesteld voor diverse kanalen zoals website, facebook en per mail naar 
de leden. Daarnaast zijn er posters/banners, welke zijn opgehangen in het zwembad. 
Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals 
herhaald. 
 
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen 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 graden) en/of 
benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is; 

• 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; 

• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet; 

• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding; 

• Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep en desinfectans, 
minimaal 20 seconden; 

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het 
aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (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. 
 
Voor medewerkers: 

1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van het zwembad en binnen het zwembad in 
de relevante ruimtes (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.);  

2. Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website 
en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd; 

3. Er zal gezorgd worden dat eenieder 1,5m afstand van elkaar blijft houden en er zijn 
plattegronden met 1-richting looproutes gemaakt. 

4. Niet noodzakelijke en niet te gebruiken ruimtes worden zoveel mogelijk afgesloten; 

Douches, wc’s en kleedruimtes op de aangewezen na, zullen alle ruimtes 
zoveel mogelijk worden afgesloten; 

5. Er zal bij de verschillende activiteiten een vastgesteld maximaal aantal mensen 
worden toegelaten middels uitnodiging/reservering; 

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen zullen worden ingezet daar waar de 1,5m niet 
kan worden nageleefd (bril, handschoenen, mondkapjes); 

7. Er zal per activiteit een coronaverantwoordelijke (toezichthouder ZV de Bron) worden 
aangesteld om op naleving van dit protocol toe te zien; 

8. De coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om 
(groepen van) personen de toegang te ontzeggen tot de locatie; 
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9. De trainers en toezichthouders worden op de hoogte gesteld van de vastgestelde 
routes en krijgen nog aanvullend een instructie op dit protocol; 

10. De beschikbaarheid van sanitaire ruimtes, kleedkamers en andere ruimtes zullen 

worden beperkt. De EHBO-middelen, AED zullen toegankelijk blijven en 
zullen ook voorzien worden van de Persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
Voor zwemmers: 

1. Neem de door het RIVM voorgeschreven afstand van 1,5m voor personen ouder dan 
17 jaar in acht; 

2. Kom alleen en op de vooraf besproken tijden; 
3. Kom alleen met personen uit jouw huishouden; 
4. Kom met persoonlijk vervoer: te voet, fiets of auto; 
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 

accommodatie; 
6. Ouders/verzorgers wachten tijdens de training buiten het zwembad; 
7. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers op; 
8. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 
9. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je 

als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas 
mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan 
je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; 

10. Was voorafgaand aan je zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 
seconden; 

11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijk 
minimum; 

12. Beperk het gebruik van noodzakelijke ruimten in de accommodaties; 
13. Douche thuis voor en na het zwemmen; 
14. Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar 

de aangewezen uitgang; 
 
 
Routing/aanmelden 
 

1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; 
Er zijn plattegronden voor de locaties gemaakt met 1 richting route; 

a. Voor plattegrond, zie bijlage. 
2. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig 

mogelijk te verlaten 
3. In de badinrichting zijn 1,5m zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig 

bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; De routes zijn 1 richting 
en hiermee is zoveel mogelijk voorkomen dat de bezoekers elkaar kruisen; 

 
Gebruik materialen en hygiëne 
 

1. Bij de entree van het sportcomplex staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op 
worden gewezen en verzocht de handen voor betreden te desinfecteren. Ook op 
andere strategische plekken is desinfectiemiddel beschikbaar; 

2. De binnendeuren staan open om zoveel mogelijk contact te voorkomen; 
3. De handenwasgelegenheid en toiletten blijven open en worden regelmatig 

schoongemaakt, minimaal 2 keer per dag. 
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4. Binnen het zwembad zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en 
reinigingsprotocollen in gebruik. Met name desinfectie van oppervlakten en 
materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.  

 
 
Uitwerking activiteiten per discipline 
 
Voor alle disciplines geldt dat de voorafgaande algemene richtlijnen leidend zijn. Specifiek 
per discipline willen we het onderstaande nog aan toevoegen: 
 
Jeugd: 
Er wordt 1,5 afstand gehouden tussen trainers onderling en tussen trainers en jeugdleden.  
Ouders zijn niet welkom en blijven buiten het sportcomplex wachten. 
 
 
Senioren zwemmen en waterpolo: 
Er zal worden gezwommen in de lengte van het zwembad.  

● Het bad is opgedeeld 5 banen voor het zwemmen. 

● Tussen de secties ligt een lijn ter afscheiding.  

● Verdeling over de secties op basis van snelheid. 

● Binnen een sectie wordt er gecirkeld tegen de klok in. 

● Tussen de opdrachten niet naast elkaar aan de kant hangen.  

 
Door de beperkte ruimte, en om het ook tijdens het begin en einde niet te druk te laten 
worden, is het aantal zwemmers per lesuur beperkt.  
Met deze organisatievorm is er tijdens het zwemmen geen 1,5 meter afstand, maar dat hoeft 
ook niet meer. Buiten het water wordt de 1,5 m wel in acht genomen. 
 
 
Senioren aquajoggen en trimzwemmen: 
Deze groep ‘loopt’ door het diepe bad, hierbij is 1,5 m prima te handhaven. Er hoeven geen 
speciale aanpassingen voor deze groepen gedaan te worden. 
 
 
Wedstrijden afdeling zwemmen 
 
Tijdens de wedstrijd wordt er rond het bad met de klok mee gelopen. 
Dit om de officials te beschermen. Anders kan de 1,5 m niet gehandhaafd worden. 
Voor de wedstrijd ontvangt de vereniging van elke deelnemende vereniging een 
deelnemerslijst. De deelnemende vereniging heeft zelf een lijst van adressen en 
contactgegevens zodat in geval van Coronabesmettingen deze personen gemakkelijk bereikt 
kunnen worden. 
De deelnemende verenigingen zorgen er ook voor dat personen met klachten niet 
deelnemen aan de wedstrijden. 
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