Protocol zwembad it Baeijersplak (versie april 2021)
Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en de medewerkers
'It Baeijersplak. Wij stellen alles in het werk om zo snel als het verantwoord kan, zwemmen voor zoveel mogelijk
doelgropen weer mogelijk te maken. Hierbij rekening houdend dat It Baeijersplak veilig open moet kunnen.
In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers voeren wij
onderstaande maatregelen uit en handhaven deze. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen
per doelgroep noodzakelijk.

●

Het zwembad is geopend voor kinderen/jeugd tot 18 jaar met een zwemdiploma met een
geldig zwemabonnement.

• Trek thuis je badkleding aan, hier overheen makkelijke kleding zodat je snel kunt omkleden;
• Bezoekers / zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
• Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal
1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden;
• Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;
• De deelnemer ontsmet zijn / haar handen bij de ingang;
• Een medewerker ontvangt de deelnemer aan de balie;
• De deelnemer geeft zijn/haar naam door aan medewerker als bevestiging van het abonnement.
Deze wordt gecontroleerd;
• Wanneer het abonnement juist is kan de bezoeker naar binnen op aanwijzen van de medewerker;
• De medewerker geeft eventueel aan in welke kleedkamer de deelnemer zich kan omkleden;
• Deelnemer zoekt plek bij één van de aangegeven plaatsen in de kleedhokken;
• Deelnemer neemt kleding in afgesloten tas mee naar zwembad;
• Deelnemer houdt rekening met andere deelnemers en medewerkers en houdt voldoednde afstand bij het in en
uit het water gaan;
• Na het zwemmen neemt de deelnemer zijn/ haar spullen mee en kan zich weer omkleden in de daartoe
aangewezen kleedkamer;
• Tevens is de kiosk beperkt geopend om het contactmoment zo minimaal mogelijk te houden tussen medewerker
en deelnemer;
We rekenen op een ieders verantwoordelijkheid en wensen een ieder veel zwemplezier
Met vriendelijke groet,
Bestuur zwembad ‘It Baijersplak’

