COVID-19
Veiligheidsplan
Doelgroepen/Banen zwemmen
Zwembad De Duikelaar
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VOORWOORD

Beste lezer,

Voor je ligt het COVID-19 veiligheidsplan voor zwembad De Duikelaar. Dit veiligheidsplan is met veel
zorg en aandacht opgezet voor en door het team van De Duikelaar.
We vinden het belangrijk om juist in deze uitzonderlijke situatie onze (trouwe) bezoekers welkom te
heten in ons prachtige overdekte zwembad. Gezondheid staat bij ons op nummer 1 en daarom
hebben we maatregelen getroffen, zodat bezoekers op een veilige manier kunnen zwemmen.
Per 1 juli zijn er wel nieuwe versoepelingen wat betreft doelgroepen en recreatief zwemmen. Naar
aanleiding van deze versoepelingen starten wij weer met deze activiteiten vanaf 6 juli 2020.
We volgen tijdens de lessen de voorwaarden in de Noodverordening COVID-19 van de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 juli 2020.
De maatregelen in dit veiligheidsplan zijn afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. Nieuws volgen
we op de voet en we passen het veiligheidsplan aan waar nodig.

Fijn jullie weer te zien,
Team Zwembad De Duikelaar
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ALGEMENE MAATREGELEN
Het is belangrijk dat onze gasten op de hoogte zijn van onze getroffen maatregelen voor hun bezoek
aan het zwembad. De maatregelen en de hygiëne- en gedragsregels mailen we naar de
ouders/verzorgers van de zwemleskinderen en voor andere bezoekers informeren we via social
media.
Bezoekers bij worden ontvangst meerdere keren herinnert aan de regels door een
waarschuwingsbord:
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HYGIËNE- EN GEDRAGSREGELS
In het zwembad gelden hygiëne- en gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden. Bezoekers
worden hier bij binnenkomst en in het zwembad, meerdere keren aan herinnert door dit bord:
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PLAN VAN AANPAK
We gaan weer open op maandag 6 juli voor Doelgroep activiteiten en Banen zwemmen.
De manier van lesgeven gebeurt onder de volgende voorwaarden:

Doelgroep activiteiten/Banen zwemmen

 Maak zo veel mogelijk gebruik van de pin bij betalingen
.
 Volg de aangegeven eenrichting route
 Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de
activiteit geldt de 1,5 meter norm voor volwassenen onderling en van 13-18 jarigen
te opzichte van volwassenen
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TIJDEN DOELGROEPEN/BANEN ZWEMMEN
De tijden van de doelgroepen en banen zwemmen blijft hetzelfde. Met uitzondering van de
donderdag. De doelgroep Fit50+ en Baby-peuterzwemmen wordt nog niet gegeven. Ook is er op
deze dag nog geen extra warm water.
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EENRICHTINGSVERKEER
Vanaf binnenkomst tot het vertrek van bezoekers geldt er een eenrichtingsroute. Op deze manier
wordt de afstand tussen elkaar veilig gewaarborgd. Deze eenrichtingswegen zijn duidelijk
aangegeven door middel van verschillende borden en pijlen in het gebouw.
Route van de bezoekers
De bezoekers komen binnen via de ingang aan de voorkant van het gebouw. Daar desinfecteren ze
20 seconden hun handen. Na betaling kunt u doorlopen richting de kleedruimtes. Aan de dames kant
kunt om kleden. Uw spullen dient u in een tas mee te nemen naar de zwemzaal.
Na afloop van de activiteit kunt u beperkt douchen. U loopt na het douchen richting de herenkant.
Daar kunt u zich weer omkleden. U verlaat het pand via de aangegeven route.

Dit is een
eenrichtingsweg

INGANG

UITGANG
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TOEZICHTHOUDERS, ZWEMBAD- EN KASSAPERSONEEL
De medewerkers in Zwembad De Duikelaar worden - net als onze bezoekers - voor zover mogelijk
beschermd om mogelijke overdracht van het COVID-19 virus tegen te gaan. Hierdoor hebben wij
naast alle hygiëne maatregelen, ook voor onze medewerkers het volgende verzocht:
 Wanneer er sprake is van de minste vorm van neusverkoudheid,
griepverschijnselen, benauwdheid, koorts of iedere vorm van een ziek gevoel,
dan is het verboden om naar het werk te komen.
 Wij verzoeken onze medewerkers de hygiëne nu meer dan ooit in acht te
nemen. Ook stimuleren wij onze medewerkers om elkaar hier actief op aan te
spreken.
 Doorlopend handen wassen is voor toezichthouders, zwembad- en kassa
personeel een verplichting.

 In het gebouw hebben onze medewerkers extra toezichtfunctie. Zij zijn duidelijk
herkenbaar door middel van het dragen van hesjes. Wij vragen hen mensen
aan te spreken wanneer: - Te veel mensen samen zijn op een plek - De 1,5
meter afstand regels niet in acht worden genomen - Gasten niet fit ogen,
hoesten of de verdenking hebben ziek te zijn.
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 Zwembadleiding monitort meer dan ooit onze medewerkers op deze punten en
blijven in gesprek over knelpunten en verbeterpunten die voor een nog betere
veiligere werkplek zorgen.
 In de pauzes bewaren de toezichthouders en personeelsleden ook de 1,5 meter
afstand van elkaar.
 Uiteraard zal – indien noodzakelijk – de EHBO/ BHV-hulpverlening ook conform
alle COVID-19 richtlijnen zijn/ haar werkzaamheden uitvoeren.
Voor een EHBO-handeling zijn de desbetreffende beschermingsmiddelen
aanwezig: handschoenen, mondkapje en beschermbril.

Houd 1,5 meter afstand
van elkaar
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