Coronaprotocol Zwembad ’t Molengors
2021
In dit protocol hebben we als bestuur van de Stichting Zwembad ’t Molengors in
Zuidland de regels en uitgangspunten opgeschreven om in het zwemseizoen 2021
veilig open te kunnen, binnen de geldende coronaregels. Een zeer belangrijk
uitgangspunt voor dit protocol is het feit dat de gemeente Nissewaard ons zwembad
ziet als een ‘beheerde sportaccommodatie’. Dat betekent onder meer dat jongeren
t/m 17 jaar geen afstand tot elkaar hoeven te houden, en in principe zonder
maximum aantallen toegelaten kunnen worden. Dit protocol is goedgekeurd door de
gemeente Nissewaard.
Reserveringen en tijdsloten
We werken met reserveringen (via de website) en tijdsloten. Dat heeft alles te maken
met de (nu geldende) coronamaatregel dat volwassenen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren, 1,5 meter afstand moeten houden. Kinderen t/m 17 jaar
hoeven dat niet, althans niet tot elkaar. Dat betekent het volgende:
•
•

•

•

We kunnen niet te veel volwassenen (18+ jr) tegelijkertijd ontvangen, dus
gelden er maximum aantallen.
De jeugd (7 t/m 17 jr) kan in principe als vanouds komen zwemmen, zonder
een zeer strikte beperking van de aantallen. Ons zwembad wordt door de
overheid aangemerkt als ‘beheerde sportaccommodatie’ en daarom is de
groep tot en met 17 jaar vrijgesteld van de afstandsregels.
Iedereen, dus ook houders van abonnementen en tienbadenkaarten, moet
van tevoren online reserveren, via www.zwembadmolengors.nl. Dit kan steeds
voor één keer. Meestal kan vanaf ongeveer 09.00 uur gereserveerd worden
voor dezelfde middag of avond (vrij zwemmen en eventueel gezinsuurtje) en
voor de volgende ochtend (banenzwemmen). Reserveren is nodig voor
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, en bij de volwassenen
ook voor de beperking van het aantal bezoekers.
Wie reserveert, ontvangt een bevestigingsmail. Abonnementhouders hoeven
die bevestigingsmail niet mee te nemen. De reserveringen staan immers
allemaal op een lijst die bij de kassa aanwezig is. Als een naam op die lijst
overeenkomst met de naam op het abonnement, kan de abonnementhouder
doorlopen. Wie aan de kassa een kaartje koopt of op een tienbadenkaart komt
zwemmen, moet de bevestigingsmail wel meenemen en laten zien.
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Scheiding doelgroepen
We hanteren een strikte scheiding tussen de doelgroepen. Om iedereen zo veel
mogelijk de kans te geven om te komen zwemmen, zonder dat het onveilig en
organisatorisch te ingewikkeld wordt, gaan we uit van drie doelgroepen:
•
•
•

Volwassenen (18+), die afstand moeten houden tot elkaar.
Jongeren (7 t/m 17 jr), die onderling geen afstand hoeven te houden.
Zwemdiploma vereist.
Gezinnen (met kinderen van 0 t/m 17 jr, dus ook de kleintjes t/m 6 jr).

Omdat kinderen t/m 6 jaar niet zonder volwassen begeleiding op het bad mogen
komen, vallen zij buiten de categorie ‘Jongeren’. Ook al hebben ze een
zwemdiploma.
Een bijzondere categorie zwemmers zijn kinderen/volwassenen die vanwege een
bepaalde kwetsbaarheid of medische indicatie (zoals epilepsie) begeleiding van een
volwassene nodig hebben. Zij mogen, als zij een zwemdiploma hebben en onder
toezicht van een volwassen begeleider, zwemmen tijdens de openingsuren voor
jongeren van 7 t/m 17 jaar. Hebben deze kwetsbare zwemmers nog geen
zwemdiploma, dan zijn ze welkom (met een volwassen begeleider) tijdens het
gezinsuurtje.
Wanneer kan welke doelgroep zwemmen?
Om elke doelgroep te bedienen, maken we onderscheid tussen banenzwemmen in
de ochtend (voor volwassenen), vrij zwemmen in de middag en avond (voor de
jeugd) en aparte gezinsuurtjes. Die gezinsuurtjes zijn bedoeld voor gezinnen met
(ook) jonge kinderen (t/m 6 jr), die vaak nog geen diploma hebben. Om zo veel
mogelijk mensen de kans te geven banen te zwemmen, willen we in de ochtend met
twee tijdsloten werken:
•

Banenzwemmen voor volwassenen (18+, in principe elke werkdag):
- Van 07.00 tot 07.40 uur. Maximaal 20 zwemmers.
- Van 07.45 tot 08.25 uur. Maximaal 20 zwemmers.
- Van 08.30 tot 09.10 uur. Maximaal 20 zwemmers.

•

Vrij zwemmen voor de jeugd (7 t/m 17 jr, in principe op maandag-,
woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag, en dinsdag- en
vrijdagavond):
- Exacte dagen en tijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van
vrijwilligers en van het weer, meestal tussen 14.30 en 17.00 uur. ‘s Avonds
tussen 19.00 en 20.30 uur.
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•

Gezinsuurtje (voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 17 jr, dus ook
kinderen t/m 6 jr):
- Exacte dagen en tijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van
vrijwilligers en van het weer. Voorwaarde is dat het warm genoeg is (het
gaat over het algemeen vooral om kleine kinderen) en dat we voldoende
vrijwilligers hebben. Het aantal gezinnen dat kan komen, is vanwege de
afstandsregel voor volwassenen beperkt. Het bestuur bepaalt met hoeveel
gezinnen we maximaal beginnen. Waarschijnlijk zal het maximum in het
begin 15 gezinnen zijn. Als dit goed werkt en er is ruimte voor meer, dan
kunnen we dat ophogen, bijvoorbeeld naar maximaal 20 gezinnen. Per
gezin zijn maximaal twee volwassenen toegestaan. Ook de oudere
broertjes en zusjes zijn welkom.

Abonnementen, tienbadenkaarten en losse kaartjes
Ook voor dit seizoen verkopen we abonnementen. Deze zijn een stuk goedkoper dan
anders, omdat het seizoen een maand korter is en omdat een abonnement vanwege
corona geen recht geeft op onbeperkte toegang. We moeten de doelgroepen immers
gescheiden houden en het aantal volwassen bezoekers beperken. We verkopen
daarnaast ook weer tienbadenkaarten en losse kaartjes.
Persoonlijk abonnement:
o 42,50 euro (1 persoon).
Familieabonnement:
o 85,00 euro (2 personen uit hetzelfde huishouden).
o 20,00 euro extra (voor elke volgende persoon uit hetzelfde
huishouden
Tienbadenkaart:
o 35,00 euro (per persoon, elfde keer gratis).
Los kaartje:
o 3,50 euro (per persoon per bezoek).
Abonnementen, tienbadenkaarten en losse kaartjes zijn te gebruiken voor
banenzwemmen (18+) en recreatief zwemmen (7 t/m 17 jr), níet voor het
gezinsuurtje.
Het gezinsuurtje is niet vast in het rooster ingepland. Bovendien is de toegang
beperkt. Tijdens het gezinsuurtje combineren we vrij zwemmen immers met afstand
houden, omdat er volwassenen aanwezig zijn. Het aantal gezinnen (volwassenen)
dat kan komen, is dan ook aan een maximum gebonden. Alleen dan kan er
voldoende afstand worden gehouden. Om deze redenen gelden abonnementen en
tienbadenkaarten niet voor het gezinsuurtje. De toegangskaartjes zijn overigens wel
fors goedkoper dan voor het ‘gewone’ vrij zwemmen: slechts 1 euro per persoon.
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Los kaartje Gezinsuurtje:
o 1,00 euro (per persoon). Kinderen t/m 2 jr hebben gratis toegang.
Abonnementen, tienbadenkaarten en ‘gewone’ losse kaartjes (van
3,50 euro) zijn hierbij niet geldig.
Hygiënemaatregelen
We hanteren de volgende hygiënemaatregelen om de kans op besmettingen zo klein
mogelijk te maken:
•
•

•

•
•

Op diverse plekken staan/hangen zeeppompjes of alcoholdispensers.
De douches zijn voor het vrij zwemmen niet in gebruik. Voor het
banenzwemmen is met ingang van 28 juni één warme en één koude douche
in gebruik, met als gedragsregel dat 1,5 meter afstand wordt gehouden tot
degene die er gebruik van maakt.
De kleedkamers en kleedhokjes zijn voor het vrij zwemmen niet in gebruik.
Voor het banenzwemmen zijn met ingang van 28 juni de grote kleedkamers,
met beperkingen en met inachtneming van de 1,5 meterregel, wel in gebruik.
o In de herenkleedkamer is in verband met de 1,5 meterregel ruimte voor
vier personen, in de dameskleedkamer is ruimte voor vijf personen.
o Beide kleedkamers worden alleen gebruikt voor omkleden ná het
zwemmen. Omkleden vóór het zwemmen gebeurt nog altijd elders op
het terrein (onder de pergola bijvoorbeeld).
o De achterdeur van beide kleedkamers staat open voor ventilatie, niet
voor doorgang.
o Beide kleedkamers worden niet gebruikt voor het ophangen van kleding
en handdoeken.
De toiletten zijn wel in gebruik en zullen diverse keren per dag gereinigd
worden.
Grote speelmaterialen van het zwembad (die in het water gebruikt worden,
zoals de banden) zijn beschikbaar, net als strandballen en zachte balletjes
(ook voor gebruik in het water). Verder is de glijbaan open. Het enige ‘droge’
speelmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld, is de pannabal. Die bal moet na
gebruik wel gereinigd worden. Andere materialen worden niet uitgeleend i.v.m.
de hygiëne. Tijdens het Gezinsuurtje mogen kinderen eigen kleine
speelmaterialen meenemen.

Bevorderen naleving afstandsregel
Behalve het beperken van het aantal volwassen bezoekers doen we meer om te
bevorderen dat mensen 1,5 meter afstand houden:
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•

•
•
•

Tijdens het banenzwemmen, waar alleen volwassenen voor kunnen
reserveren, worden de ingang en de uitgang fysiek gescheiden. De ingang
blijft de gewone ingang, de route naar buiten gaat via de andere kant van het
gebouw, waar we ook een deur in het hekwerk hebben. Dit is vooral van
belang omdat we met twee tijdsloten werken en de vertrekkende zwemmers
van de eerste shift de arriverende zwemmers van de tweede shift elkaar op
deze manier niet ‘tegen het lijf’ lopen. De scheiding van komende en
vertrekkende gasten hanteren we ook tijdens het gezinsuurtje. Tijdens het
recreatief zwemmen voor de doelgroep 7 t/m 17 is een fysieke scheiding
tussen de ingang en de uitgang niet nodig. Zij hoeven immers geen afstand te
houden.
Op de terrassen, perrons en onder de pergola komen pijlen voor de
looproutes + motto-stickers om mensen aan de afstandsregels te herinneren.
We beperken de zitgelegenheid op de terrassen en plaatsen daar gemakkelijk
te reinigen meubilair.
De ligweide blijft open. Dit geeft extra ruimte tijdens het gezinsuurtje.

Winkeltje
•
•

Het Winkeltje (loket) blijft nodig voor een controle van de reserveringen en
voor de inning van entreegeld. Die inning moet zo veel mogelijk contactloos
gebeuren.
Het Winkeltje blijft voorlopig dicht voor de verkoop van consumpties. Dit zou
op drukkere dagen twee medewerkers in het Winkeltje vereisen, en dat kan
niet op 1,5 meter. Als de regels verder versoepelen, gaan we overwegen weer
consumpties te verkopen, eventueel buiten het Winkeltje.

Personeel
•
•
•

•

Alle vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van dit protocol.
Afstands- en hygiëneregels gelden ook voor hen, met uitzondering van de
EHBO’er als deze in actie moet komen. Hij of zij draagt dan een mondkapje.
Er is altijd een corona-verantwoordelijke op het bad aanwezig, die toeziet op
de naleving van de regels. Dit is de EHBO’er. Hij of zij kan de taken in de
praktijk wel overdragen aan een van de toezichthouders, maar blijft
eindverantwoordelijk.
In het gebouw en in de toezichthouderspost dragen de vrijwilligers een
mondkapje, als zij met twee of meer zijn.
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Communicatie
•
•
•

Regelmatig oproepen om 1,5 meter in acht te nemen als er een doelgroep
aanwezig is voor wie dit geldt.
Vakken, pijlen en stickers (zie ook kopje ‘Bevorderen naleving afstandsregel’).
Posters met coronaregels op verschillende plekken op het bad, i.i.g. bij de
entree. Daarop komt ongeveer het volgende te staan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•

Ben je 18 jaar of ouder, hou dan 1,5 meter afstand van iedereen die niet tot
jouw huishouden behoort. Zowel in het water als elders op ons terrein.
Ben je jonger dan 18, dan hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. Niet in
het water en niet op ons terrein.
Hoest en nies in je ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na
gebruik meteen in de prullenbak.
Was je handen met water en zeep na toiletbezoek, na hoesten of niezen in je
handen en na het snuiten van je neus.
Schud geen handen.
Beperk het aanraken van deuren, hekken, bankjes e.d.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Zing en schreeuw niet.
Volg de aanwijzingen van het zwembadpersoneel op.

Flyertje met de coronaregels beschikbaar stellen aan bezoekers.
Publicatie van de coronaregels op website.
Plaatsing van ‘blijf thuis bij klachten-regels’ op de website en/of in het
reserveringssysteem, ongeveer zoals deze tekst:
o
o
o
o
o

Blijf thuis (en laat je testen) als je klachten hebt die passen bij corona, zoals
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten
heeft.
Blijf thuis als je positief bent getest op het coronavirus en volg de
aanwijzingen van de GGD.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus
en volg de richtlijnen van de GGD.
Blijf thuis als je in direct contact bent geweest met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld.
Hoef je niet thuis te blijven omdat dit allemaal niet aan de orde is, dan ben je
van harte welkom.
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Na reservering, in de bevestigingsmail, communiceren we de volgende regels:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ga, voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet. De toiletten op het
zwembad zijn beperkt open.
Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep,
minimaal 20 seconden.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de gereserveerde tijd naar het
zwembad.
Ben je 18 jaar of ouder, hou dan 1,5 meter afstand van iedereen die niet tot
jouw huishouden behoort. Zowel in het water als elders op ons terrein.
Ben je jonger dan 18, dan hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. Niet in
het water en niet op ons terrein.
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 na toiletbezoek, na
hoesten of niezen in je handen en na het snuiten van je neus.
Schud geen handen.
Betaal in principe contactloos, tenzij het echt niet anders kan.
Beperk het aanraken van deuren, hekken, bankjes e.d.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Zing en schreeuw niet.
Volg de aanwijzingen van het zwembadpersoneel op.

Andere coronaregels, ander coronaprotocol
We zullen dit protocol aanpassen zodra de coronaregels die landelijk zijn
vastgesteld, veranderen en daardoor een aanpassing nodig maken.
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