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Protocol Verantwoord Zwemmen voor huurders Zwembad de Krommerijn.  

Versie 18.0 d.d. 15 februari 2022 - startdatum: vrijdag 18 februari 2022 05:00 uur. 

Bij vragen: contact Rein Brouwer (secretaris@zwembaddekrommerijn.nl) 

 

Algemeen 

In verband met het in omloop zijnde COVID-19 virus, volgen wij het Protocol Verantwoord 

Zwemmen dat is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche (zie bijlage).  

De huurder dient op de hoogte te zijn van de geldende regels en ervoor te zorgen dat deze 

nageleefd worden. 

Algemene veiligheid en hygiëneregels voor iedereen in en rond het zwembadcomplex 

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet 
gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en 
hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om 
besmetting te voorkomen.  

Onder de basisregels wordt verstaan:  

• Was vaak je handen  
• Houd afstand  
• Zorg voor voldoende frisse lucht  
• Hoest en nies in je elleboog  
• Klachten? Blijft thuis en laat je testen  
• Haal een vaccin of boosterprik  
• Gebruik zelftesten  

Regels in en om het zwembad 

1. Om toegang te verkrijgen tot het zwembad is voor personen vanaf 18 jaar een geldig 

coronatoegangsbewijs verplicht. Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel 

aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. 

Denk hierbij aan zwembadpersoneel, trainers, officials en alle vrijwilligers. Deze check is de 

verantwoordelijkheid van de huurders. 

2. Kleedkamers, douches en toiletten zijn open.  

3. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd 

tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak.  

4. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een 

coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden en de begeleiding in het zwembad.  

5. Voor bezoekers van competitiewedstrijden, niet behorend tot de topsportcompetities, geldt dat 

een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor publiek bij 

topsportcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar 
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en ouder. Alle bezoekers aan (topsport)competitiewedstrijden dienen plaats te nemen op de 

omloop boven in de zwemzaal. Binnenkomst via de hal en de trap.  

6. De routing etc. is in het bad is als volgt: 

a. Controle coronatoegangsbewijs bij de receptie (vanaf 18 jaar); 

b. Aan- en uitkleden in de kleedkamers; 
c. Lockers mogen weer gebruikt worden; 
d. Kleding mag NIET blijven hangen in de kleedruimtes (meenemen naar zwemzaal of in 

lockers); 
e. Kleed je na het zwemmen aan in de kleedruimtes en verlaat het bad via de aangegeven 

looproute. 
7. Wachten of ander langdurig verblijf in de hal (inclusief omloop boven) is niet toegestaan. Deze 

ruimte moet vrij blijven voor de toegang van o.a. zwemmers en bezoekers van andere huurders; 

8. De clubruimte (voor zover van toepassing) is: 
a.    Voor bezoekers van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs; 
b.    Sluiting uiterlijk 24:00 uur (laatste ronde 23:45 uur). 

9. Volg verder altijd de aanwijzingen van de medewerkers van de het zwembad op. Door 

omstandigheden of nieuwe inzichten kunnen deze mogelijk afwijken van dit protocol. 

 


