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Protocol Verantwoord Zwemmen voor huurders Zwembad de Krommerijn.  

Versie 12.1 d.d. 14 november 2021 - startdatum: zaterdag 13 november 2021  

Bij vragen: contact Piet Roelse (penningmeester@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.  

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 

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht, o.a.: 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Blijf thuis of ga naar huis bij klachten en laat u direct testen. 

Regels in en om het zwembad 

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. 

Alleen zwemmers, toezichthouders, trainers, coaches, officials, instructeurs, personeel en 

leveranciers van huurders en verhuurder hebben toegang tot de zwemzaal.  

Er is geen publiek toegestaan bij de trainingen, leszwemmen en wedstrijden. Bij leszwemmen en 

diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs helpen bij het 

omkleden.  

De toegang naar en vertrek uit de zwemzaal is via de kleedkamers. Douches en kleedkamers (zowel 

voor om- als aankleden) zijn open.  De nooddeur tussen de hal en zwemzaal blijft dicht behoudens 

noodgevallen. 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; 

De clubruimte is voor bezoekers van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk met een 

coronatoegangsbewijs. De clubruimte sluit om 20:00 (laatste ronde 19:45 uur). In de clubruimte is 

een vaste zitplaats verplicht. Vol is vol. 

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. 

 


