
 
 

1 
 

Coronaprotocol Clubruimte Zwembad de Krommerijn.  

Versie 1 d.d. 25 augustus 2020 

Startdatum: zaterdag 29 augustus 2020  

Bij vragen: contact de beheerder Gert Olthof (beheerder@zwembaddekrommerijn.nl) 

Algemeen 

De clubruimte is alleen toegankelijk voor leden en andere bezoekers avonden dat er regulier 

bardienst en corona toezicht is geregeld. In principe is dit dus alleen op dinsdag- en donderdagavond 

(UZSC) en woensdagavond (Zinkstuk) en tijdens competitiewedstrijden op zaterdag en zondag. 

De algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in en rond het zwembadcomplex gelden 

ook in de clubruimte. Onderstaand zijn deze nog een keer herhaald. 

De openingstijden van het clubhuis zijn: 

• Dinsdag- en donderdagavond van 19:30 - uiterlijk 24:00; sluiten om 00:15;  

• Woensdagavond van 21:00 - uiterlijk 24:00; sluiten om 00:15; 

• Zaterdag en zondag vanaf 30 min voor de eerste wedstrijd - uiterlijk 24:00; sluiten om 00:15. 

Het alarm gaat er steeds op om 00:30 uur 

De huurder/gebruiker dient:  

• Op de hoogte te zijn van de geldende regels voor de clubruimte en ervoor te zorgen dat deze 

nageleefd worden;  

• Te zorgen voor een voldoende barpersoneel inclusief één corona-toezichthouder wiens primaire 

taak is het toezicht houden op het naleven van de coronaregels in de clubruimte. De minimale 

personele bezetting is dus 2 personen op rustige avonden en 3 op andere avonden. De namen 

van degenen de bardienst/toezicht zullen verzorgen dienen uiterlijk 3 dagen van tevoren aan de 

beheerder worden doorgegeven. 

(Aanvullende) regels in de clubruimte  

• Alleen toegang voor bezoekers die al geregistreerd zijn in het zwembad (zie protocol 

verantwoord zwemmen); 

• Toegang en uitgang van de clubruimte is via de hal; 

• Geen toegang tot tribune via het terras; 

• Geen toegang tot clubhuis via terras; 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor 

kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen); 

• Bezoekers moeten zitten aan tafels op daar aanwezige stoelen of krukken (met uitzondering van 

de grote tafel maximaal 4 personen); bezoekers mogen dus niet staan; 

• Vol is vol – als alle zitplekken bezet zijn dan krijgt de volgende bezoeker pas toegang als er 

bezoekers vertrokken zijn; 

• Eén bezoeker per tafel haalt steeds consumpties aan de bar; 

• Tafels, krukken en stoelen mogen niet verplaatst worden; 

• Er kan alleen per pin worden afgerekend.  



 
 

2 
 

Algemene veiligheid en hygiëneregels voor iedereen in en rond het zwembadcomplex 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• 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; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog 

besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 

7 dagen is vastgesteld; 

• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Houd (buiten het water) 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot 

en met 12 jaar tot volwassenen); 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

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

• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden; 

• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (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; 

• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. 

 


