
 
 
 

Coronaregels bezoekers 
 
Voor bezoekers vanaf 18 jaar 

• Hou 1,5 meter afstand van mensen buiten jouw huishouden. Ook in het water. 
• Volg de bewegwijzering. 
• Verlaat na je bezoek het zwembad via de aangegeven route, niet via de 

ingang. 
 

Voor álle bezoekers, van alle leeftijden 
• Doe je zwemkleding thuis aan en kleed je om onder de overkapping, op het 

terras of op de ligweide. Onze kleedkamers en -hokjes zijn dicht.  
• Ga voorafgaand aan je bezoek thuis naar het toilet. Ga op het zwembad 

alleen naar het toilet als dat echt nodig is.  
• Douche na afloop thuis. Onze douches zijn niet in gebruik. 
• Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na 

gebruik meteen in de prullenbak. 
• Was je handen met water en zeep of desinfectiemiddel bij binnenkomst, en na 

toiletbezoek, hoesten of niezen in je handen en snuiten van je neus. Op 
diverse plekken zijn zeep- en/of desinfectiepompjes aanwezig. 

• Betaal zo veel mogelijk contactloos. 
• Beperk het aanraken van deuren, hekken, bankjes e.d. 
• Schud geen handen en vermijd het aanraken van je gezicht. 
• Zing en schreeuw niet. 
• Volg de aanwijzingen van het zwembadpersoneel op. 
• Ga niet het gebouw in, behalve voor toiletbezoek en EHBO-behandeling. 
• Ga ook niet de toezichthouderspost in. 
• Neem geen eigen speelmaterialen mee. Speelmaterialen van het zwembad 

(zoals banden, strandballen en zachte balletjes) zijn beschikbaar (allemaal 
voor in het water), net als de pannabal. De glijbaan is open. Tijdens het 
Gezinsuurtje mogen kinderen wel eigen speelmaterialen meenemen. 

• Blijf thuis of ga onmiddellijk naar huis (en laat je testen): 
o als je klachten hebt die passen bij corona, zoals neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
o als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten 

heeft; 
o als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus; 
o als je in direct contact bent geweest met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld. 
 

Blijf uiteraard ook thuis of ga onmiddellijk naar huis als je positief bent getest op het 
coronavirus. Volg altijd de aanwijzingen van de GGD. 


