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Voor dit protocol is gebruik gemaakt van:
het landelijke Protocol verantwoord zwemmen van 30 juni 2020.
De noodverordening COVID-19 Regio Gooi&Vechtstreek
- De richtlijnen van de Nationale Raad Zwemveiligheid
Dit protocol wordt wekelijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Op basis van deze regelgeving is het verantwoord om beperkt open te gaan met de volgende
uitgangspunten:
a. Toegang tot het zwembad is alleen mogelijk door voorafgaand via de website een
toegangsbewijs te reserveren en te betalen. Zonder toegangsbewijs geen toegang. Bij het
reserveren van het toegangsbewijs dient de bezoeker ook de vragen van de
gezondheidscheck te beantwoorden.
b. gegevens van bezoekers zoals verkregen bij de reservering, worden 4 weken bewaard (i.v.m.
mogelijk contactonderzoek GGD)
c. Er is geen sprake van restitutie van gemaakte kosten voor toegangsbewijzen.
d. Op het zwembad zelf worden geen toegangsbewijzen verkocht.
e. Er worden dit seizoen geen abonnementen aangeboden. (omdat het lastig is een eerlijke prijs
op de abonnementen te zetten en we geen zekerheid kunnen bieden dat men kan komen
zwemmen op het gewenste moment)
f. Er wordt gewerkt met tijdslots. Binnen deze tijdslots dienen de bezoekers het terrein te
betreden en te verlaten.
g. Losse toegangsbewijzen gelden enkel en alleen voor de datum en het tijdslot waarvoor ze zijn
aangeschaft.
h. Om de veiligheid van de zwemmers te kunnen waarborgen wordt per tijdslot gewerkt met een
maximum aantal toegangsbewijzen.
i. Bij ontvangst van het digitale toegangsbewijs worden bezoekers gewezen op de regels zoals
die in dit protocol zijn opgenomen onder ‘ Veiligheid en hygiëneregels’
j. De regels zoals die zijn opgenomen in dit protocol onder ‘Veiligheid en hygiëneregels’ zullen
met posters zichtbaar zijn op meerdere plaatsen op het terrein, voor zover deze van
toepassing zijn op het verblijf in het zwembad.
k. Er wordt gewerkt met twee tarieven: €4,00 voor een regulier toegangsbewijs en €1,00 voor
een toegangsbewijs begeleider (beide bij vrij zwemmen). Voor het peuterbad geldt dat
kinderen
l. Recreatief zwemmen voor volwassenen achten we niet mogelijk omdat handhaving van de
1,5 meter afstand in het water niet realistisch is.
m. In het peuterbad mogen conform het nieuwe protocol wel weer volwassenen aanwezig zijn
met hun kinderen. Wel dienen volwassenen altijd (dus ook in het bad) 1,5 meter afstand te
houden tot andere volwassenen, personen uit 1 huishouden uitgezonderd.
n. Om de 1,5 meter afstand buiten de baden optimaal te kunnen faciliteren, is er tussen alle
tijdsloten een periode van 15 of 30 minuten gepland. Deze periode wordt gebruikt om
enerzijds de vorige shift zwemmers het zwembad te laten verlaten, en anderzijds om de
volgende shift zwemmers te verwelkomen. Ook worden in deze periode
schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
o. Bij de entree zal, naast het personeel voor de ticketcontrole, continu personeel aanwezig zijn
(1 persoon) om mogelijke rijen in goede banen te leiden. Er zullen strepen op 1,5 meter
worden aangebracht op de grond om een mogelijke wachtrij te structureren.
p. Op de parkeerplaats (Ericaweg) zal een lichtkar geplaatst worden met uitleg/informatie. Ook
zal op mooie dagen op de parkeerplaats een steward staan om mensen te wijzen op alleen
toegang met reservering en mogelijke ongeregeldheden te voorkomen.

Vrij zwemmen tot en met 17 jaar
1. Vrij zwemmen is alleen toegestaan voor kinderen met minimaal zwemdiploma A
2. Het peuterbad is geopend voor ouders met kinderen tot en met 4 jaar (waarbij kinderen dus
geen zwemdiploma hoeven te hebben. Volwassenen mogen tijdens het vrij zwemmen in het
peuterbad aanwezig zijn samen met hun kinderen. Wel dienen zij altijd minimaal 1,5 meter
afstand te houden tot andere volwassenen, ook in het water, uitgezonderd volwassenen die
tot hetzelfde huishouden behoren.
3. In het water geldt dat kinderen tot en met 17 jaar onderling geen afstand hoeven te bewaren
4. Voor kinderen onder de 9 jaar is begeleiding van maximaal 1 volwassene per kind verplicht
5. Begeleiders mogen zelf niet zwemmen (i.v.m. onmogelijke handhaving 1,5 meter afstand in
het water) maar houden toezicht vanaf de zonneweiden en houden hierbij altijd de 1,5 meter
afstand in acht tussen henzelf en andere volwassenen
6. Er is per tijdslot plaats voor maximaal 350 kinderen en maximaal 100 volwassen begeleiders
7. Er zijn voldoende toezichthouders aanwezig overeenkomstig het toezichtplan van het
zwembad.
8. Voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar geldt dat zij onderling geen afstand hoeven te
houden, maar wel afstand dienen te bewaren tot volwassenen en toezichthouders
9. De toezichthouders zullen de zwemmers en begeleiders vanaf een half uur voor einde van het
tijdslot hierop attenderen.
10. Aanwijzingen van de toezichthouders worden te allen tijde opgevolgd
Banenzwemmen
1. Zwemmen is mogelijk in het diepe bad (6 banen, eenrichtingsverkeer, 3 verschillende
snelheden, max 15 per baan) en in de springkuil (balgooien).
2. Tijdens het banenzwemmen zelf is geen afstandsbeperking van kracht
3. Per tijdslot kunnen er maximaal 90 mensen in het diepe bad en 13 in de springkuil zwemmen.
4. Inhalen is verboden.
5. Er zijn voldoende toezichthouders aanwezig overeenkomstig het toezichtplan van het
zwembad.
6. 15 minuten voor einde tijdslot moet het water verlaten worden.
7. Aanwijzingen van de toezichthouders worden te allen tijde opgevolgd
Veiligheid en hygiëneregels
voor zwemmers/begeleiders (deze regels worden meegestuurd met het aangeschafte
toegangsbewijs)
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan: 1,5 meter voor personen ouder dan
17 jaar;
2. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
3. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
4. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
5. 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;
6. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep,
minimaal 20 seconden;
7. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
8. Douche thuis voor en na het zwemmen;
9. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de
aangewezen uitgang.
10. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

11. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft.
12. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk
was (volg hierin het advies van de GGD)
13. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
14. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
15. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
16. Zingen of schreeuwen is niet toegestaan
voor medewerkers
1. Houd 1,5 meter afstand;
2. Schud geen handen;
3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
4. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na
toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
5. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start
van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;
6. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek
contact;
7. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
8. 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 sporten en naar buiten;
9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk
was (volg hierin het advies van de GGD);
10. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
11. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
12. Ga direct naar huis wanneer er tijdens je dienst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
13. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker
binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt.
14. Geforceerd stemgebruik langs het bad, zoals schreeuwen en ook zingen, is niet toegestaan
15. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD instructies
om anderen te waarschuwen
met betrekking tot de baden en het terrein
1. Op meerdere plaatsen op het terrein is desinfecterende handgel beschikbaar voor bezoekers;
2. Bij de entree zal, naast het personeel voor de ticketcontrole, continu personeel aanwezig zijn
(1 persoon) om mogelijke rijen in goede banen te leiden. Er zullen strepen op 1,5 meter
worden aangebracht op de grond om een mogelijke wachtrij te structureren.
3. De douches zijn gesloten. Zwemmers wordt gevraagd om thuis te douchen voor en eventueel
na het zwembadbezoek.
4. De kleedhokjes zijn om en om beschikbaar en worden na elk bezoek schoongemaakt. Bij de
kleedhokjes zal continu toezicht aanwezig zijn;

5. De toiletten worden na elk bezoek schoongemaakt. Bij de toiletten zal continu toezicht
aanwezig zijn.
6. Alleen de kluisjes met pincode mogen worden gebruikt.
7. Op het terrein dienen bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar te houden, met uitzondering
van kinderen tot 13 jaar onderling en personen uit hetzelfde huishouden;
8. Op de parkeerplaats (Ericaweg) zal een lichtkar geplaatst worden met uitleg/informatie.
9. Personeel wordt ingezet conform het huidige toezichtsprotocol van de Sijsjesberg.
Daarbovenop wordt extra personeel ingezet voor:
• Het waarborgen van de 1,5 meter afstand bij de entree
• Toezicht bij de kleedhokjes
• Toezicht bij de toiletten
Routing
1. De route van aankomst en vertrek op het terrein is duidelijk zichtbaar door middel van
uitgezette looproutes.
2. Het einde van een tijdslot wordt duidelijk aangekondigd 20 minuten voor het betreffende
tijdslot eindigt, zodat zwemmers in de gelegenheid worden gesteld op afstand van elkaar het
bad en het terrein te verlaten.
3. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht het terrein zo spoedig mogelijk te
verlaten;
4. Op het terrein zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald
dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;
5. Bij de ingang zullen markeringen worden aangebracht zodat bezoekers ten allen tijde 1,5
meter afstand van elkaar kunnen houden
Omkleden
1. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder de
gewone kleding;
2. Omkleden na het zwemmen kan in de daarvoor aangewezen kleedhokjes. Er geldt een
maximum van 1 persoon per hokje.
3. Kleding wordt bewaard in een door de bezoeker zelf mee te nemen tas. Er mogen geen
spullen achtergelaten worden in de kleedhokjes. Banenzwemmers kunnen hun tas op de
houten bank bij het ondiepe bad of op de kopse kant van het diepe bad plaatsen. De jeugd
kan haar spullen kwijt op de zonneweiden. Er is een beperkt aantal kluisjes beschikbaar,
geadviseerd wordt waardevolle spullen thuis te laten.

