
 

Protocol Coronamaatregelen EZC 

Leden van EZC houden zich aan de volgende regels: 

 Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het 
RIVM): 

 

1. • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;  
• schud geen handen;  
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

 

   

 Beheer taken.  

2. Zorg voor naleving van de geldende schoonmaak- en ventilatieprotocollen. Deze 
dienen strikt en controleerbaar nageleefd te worden.  

 

3. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.  

4. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.  

5. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels die door de badinrichting 
vastgesteld zijn en dat deze nageleefd worden. 

 

6. Communiceer de geldende regels met je medewerkers/vrijwilligers, zwemmers en 
ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig 
is op de accommodatie.  

 

7. Geef medewerkers/vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op 
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. 

 

8. Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je 
medewerkers en vrijwilligers 

 

9. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten helpen bij 
het naleven van de regels. 

 

   

 Bezoek van het zwembad.  

10. Meld je aan via de KNZB app. 
Dit is verplicht 

 

11. Om toegang te verkrijgen tot de sportaccommodatie 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. 

 

12. Zwemmen kan voor personen tot en met 17 jaar zonder en vanaf 18 jaar mét een 
coronatoegangsbewijs. 

 

13. Houd 1,5 meter afstand van elkaar: 
a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en 
jongeren vanaf 13 jaar 
b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 
meter afstand te houden 
c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te 

 



houden tot elkaar. 

14. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer 
men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad. 

 

15. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor 
de sportbeoefening 

 

16. Douches en kleedkamers zijn open. Ook andere faciliteiten, zoals sauna etc. 
mogen open zijn. 

 

17. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden 
gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, 
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

18 Wedstrijden zijn toegestaan.  

19. Publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen. Bij leszwemmen en 
diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs 
helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles en het diplomazwemmen mogen zij 
niet in de zwemzaal wachten, maar wel in de horeca. 

 

20. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in 
gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. 
Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht 
volgens richtlijnen. 

 

21. Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals (betaalde) trainers, geldt geen 
coronatoegangsbewijs 

 

   

 Kiosk.  

 De kiosk is geopend tijdens wedstrijden voor het gebruik van terrassen buiten en het 
afhalen van eten en drinken. 

 

   

 

Er zijn een aantal verantwoordelijkheden die tijdens elke training gehandhaafd moeten 

worden: 

-- De beheerder, trainer, aanvoerder ziet toe dat zwemmers zich aan alle regels 

houden. Bij overtreding wordt de coronacoördinator bericht. Samen kan dan gekeken 

worden hoe problemen worden opgelost. Bij herhaling van het niet houden aan de 

regels kan de toegang tot het zwembad ontzegd worden door de coronacoördinator. 

- Na de laatste training wordt het hele bad schoongemaakt: 

Rondom bad gespoten. 

Toilet en badhokjes met desinfectans gereinigd en gespoten en met trekkers 

drooggemaakt. 

►   Afwijkingen kunnen alleen in overleg met de coronacoördinator gemaakt worden. 

 
15 augustus 2020, Gewijzigd: 30 november 2020, Gewijzigd: 17 mei 2021, Gewijzigd: 05 september 2021, Gewijzigd: 21 

september 2021, Gewijzigd: 5 november 2021. Gewijzigd: 13 november 2021, gewijzigd: 1 december 2021. 
Anita de Vos, Coronacoördinator EZC, 06-27116913 


