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Protocol Verantwoord Zwemmen  
Stichting Berghuizerbad 
 
Coronaverantwoordelijke  : Robert van Dijk 

Functie   : Algemeen Coördinator Stichting Berghuizerbad 

Mobiel       : 0640468031 

Werk    : 0578696763 

Email    : r.van.dijk@berghuizerbad.nl 

 

In dit protocol staat beschreven wat de werkwijze zal zijn van de stichting Berghuizerbad 

tijdens de Coronacrisis. 

 

Leidraad zal zijn het opgestelde protocol wat door samenwerkende partijen in ze 

zwembranche is opgesteld.: Te weten “ het Protocol verantwoord zwemmen” . 

 

De stichting Berghuizerbad zal trachten om dit protocol zoveel mogelijk te volgen, 

daarnaast volgen we nauw de adviezen van het R.I.V.M 
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Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad  
 
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):  

 

• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:  

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;  

 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;  

 

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

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);  

 

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

 

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

 

•  Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;  

 

• Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, 

minimaal 20 seconden;  

 

• Was de handen met zeep of desinfectans 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.  
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Voor zwemmers:  
 
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor 

personen ouder dan 12 jaar;  

2. Kom alleen op vooraf besproken tijden. (actuele tijden op de website) 

3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;  

4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.  

5. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de starttijd naar de accommodatie;  

6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;  

7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;  

8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als 

zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te 

nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf 

omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;  

9. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden;  

10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke 

minimum;  

11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);  

12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;  

13. Douche thuis voor en na het zwemmen;  

14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing 

naar de aangewezen uitgang.  

 

Voor medewerkers:  

 

1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis 

gedaan;  

2. Houd 1,5 meter afstand;  

3. Schud geen handen;  

4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het 

eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;  

6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Desinfecteer bij start van je dienst. 

Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;  

7. Gebruik PBM’s (mondkapje, handschoenen en bril) om jezelf te beschermen als de 

situatie daar om vraagt;  

8. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment 

fysiek contact;  

9. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C);  

10. Blijf thuis als jij of iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten;  

11. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als 

medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Maak daarbij gebruik van de 

aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s: mondkapje, handschoenen en 

bril/gezichtsbescherming).  
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Voor huurders:  

 
1. Stel een Coronaverantwoordelijke op die nauw in contact komt de staan met de 

verhuurder. Voor de stichting Berghuizerbad is dit Robert van Dijk , Algemeen 

Coördinator op het Berghuizerbad. 

2. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor 

personen ouder dan 12 jaar;  

3. Kom alleen op vooraf besproken tijden. (Tijden badhuur) 

4. Stimuleer om de leden zoveel mogelijk met persoonlijk vervoer: zoals te voet, 

met de fiets of auto naar het bad te laten komen. 

5. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de starttijd naar de accommodatie; (trainers 

dienen eerder aanwezig te zijn) 

6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;  

De huurder zal zelf enkele personen aan moeten stellen om de regelgeving etc na 

te leven. 

7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;  

8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef 

je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen 

sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het 

zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;  

9. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden;  

10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke 

minimum;  

11. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;  

12. Douche thuis voor en na het zwemmen;  

13. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de 

routing naar de aangewezen uitgang.  

14. Met de huurders wordt vooraf een afspraak gemaakt op het bad om instructies te 

geven. 
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