
 

Regels mbt corona Aquasporten en MBvO! 

In het ‘protocol verantwoord zwemmen’ door de Rijksoverheid en het RIVM staat dat u tijdens de 
activiteiten ín het water geen afstand hoeft te houden. Toch verzoeken wij u ook wanneer u ín het 
water bent zoveel mogelijk afstand te houden. 
Zodra u uit het water bent dient u wel weer 1,5 meter afstand te houden!  
 
Om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden hebben we, op basis van de 
‘protocol verantwoord zwemmen’, onderstaande regels opgesteld: 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

• Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 
uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.  

• Vooraf thuis trekt u de zwemkleding onder de gewone kleding aan. Trek zoveel mogelijk 

makkelijke kleding aan, dit bevordert de aan en uitkleed tijd.  

• Ga vooraf thuis naar de wc. U kunt uitsluitend gebruik maken van het toilet langs het 

zwembad (niet op het terras). 

• U komt niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de les binnen. 

• In het halletje desinfecteert u uw handen. 

• Per kleedkamer kunnen er maximaal 4 mensen tegelijk omkleden. Naast de kleedkamers kan 

er ook omgekleed worden in de hokjes. Wilt u zich omkleden in een kleedkamer dan pakt u 

bij binnenkomst bij de balie een rood of geel kaartje voor de bijbehorende kleedkamer. Zijn 

de kaartjes op dan is de kleedkamer vol en dient u naar de andere kleedkamer of een hokje 

te gaan. De kaartjes gooit u in de kleedkamer in het daarvoor bestemde mandje. 

• Direct bij binnenkomst legt u uw kaart op de balie. Deze zullen wij, om zoveel mogelijk 

handcontact te vermijden, aftekenen en vervolgens bewaren. U hoeft deze na afloop van de 

les dus niet meer mee naar huis te nemen. 

• Checkt u aub bij binnenkomst ook direct of we uw telefoonnummer hebben? Dit ivm het 

bron- en contactonderzoek. 

• In elke kleedkamer staan kruizen op grond op de plaats waar u zich kunt omkleden. Op deze 

manier houdt iedereen 1,5 meter afstand. 

• Uw kleding doet u in uw tas (neem dus een grote tas mee) en hangt u in de kleedkamer aan 

de gemeenschappelijke kapstok. Heeft u zich omgekleed in een hokje dan hangt uw uw 

kleding aan de kapstok in het eerste omkleedhokje of in een kluisje. Op deze manier kunnen 

degene die klaar zijn met de les ook op de juiste plaatsen weer aankleden. 

• Zodra u bent omgekleed kunt op de bank of stoelen achterin het zwembad wachten tot de 

les start. De instructeur geeft het aan wanneer u in het water kunt. 

• Douchen gaat helaas niet. 

• Na afloop kleedt u zich weer op dezelfde plaats in de kleedkamer of hokje aan. 

• Er is na afloop geen koffie of thee. U dient direct te vertrekken. 

• Een nieuwe kaart kunt u kopen aan de balie aan zijde van het terras. Hier is het minder druk 

met binnenkomende en vertrekkende mensen. 

• U vertrekt weer via de achteruitgang. Dit staat aangegeven. 

Wij hebben er zin in! 
Team Zwembad Oosterbeek 


