Protocol; veilig zwemmen in coronatijd
Vanuit de overheid is er toestemming gegeven om het buitenzwembad weer te openen. U kunt vanaf
eind mei weer gaan zwemmen in het buitenbad van Het Verscholen Dorp, maar dat dient wel op een
veilige manier te gebeuren.
Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met deze richtlijnen willen we onze gasten dan ook
de gelegenheid bieden om een duik te nemen in ons zwembad. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen
op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport. In het belang van de
volksgezondheid van de zwemmers, de medewerkers op Het Verscholen Dorp en de bezoekers zullen
wij de maatregelen in het protocol uitvoeren en handhaven. Daarnaast is naleving van de regels voor
iedereen per doelgroep noodzakelijk. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat
iedereen op een veilige en verantwoorde manier gebruik kan maken van het zwembad. Hieronder leest
u hoe dit veilig kan en welke maatregelen genomen moeten worden om de hygiëne en desinfectie in- en
rond het zwembad te waarborgen.
Verspreiding van het coronavirus minimaliseren
Om de verspreiding van virusdeeltjes te minimaliseren, gelden in eerste instantie de maatregelen van
het RIVM. Naast het afstand houden, zijn daarin ook hygiëne maatregelen nodig, zoals handen goed
wassen in uw accommodatie voordat u het zwembad bezoekt. Daarnaast gelden er een aantal
zwembad-specifieke adviezen, deze zijn:
•
•
•
•
•

Ga niet zwemmen als u de afgelopen weken verschijnselen van een coronabesmetting hebt
gehad
Beperk de duur van uw bezoek aan het zwembad
Ga zoveel mogelijk alleen
Nodig geen mensen van buiten het park uit om te komen zwemmen
Het is mogelijk dat wij het zwembad moeten sluiten, als er in de omgeving/regio een “hot spot”
van een coronabesmetting geconstateerd wordt.

Zo optimaal mogelijke desinfectie
Het is vooralsnog niet duidelijk of het zwembadwater een rol speelt in de verspreiding van virusdeeltjes.
Er is een sterk vermoeden dat dit zo zou kunnen zijn. Het is dan belangrijk om ervoor te zorgen dat de
desinfectie zo optimaal mogelijk verloopt. De inactivering van COVID-19 in gechloreerd zwembadwater
duurt eerder minuten, dan dat het seconden duurt. Wat doen wij om dit te bereiken?
•
•
•
•

Wij zullen de desinfectiekracht van het badwater intensiveren door verhoging van de gewenste
waarde van het chloor en verlaging van de gewenste waarde van de zuurgraad
Ons personeel zal extra attent zijn op de waterkwaliteit
Wij zorgen voor extra doorstroming en menging van het zwembadwater
Het zwembad meubilair (picknick tafels en ligstoelen) zal iedere ochtend gedesinfecteerd
worden

Het zou kunnen zijn dat het verhogen van de desinfectiekracht van het badwater als bijwerking heeft
dat er mogelijk irriterende stoffen gevormd worden. Wij zullen hier zo goed mogelijk op letten en
bijsturen.
Kans op besmetting verlagen
De bron van de besmetting is altijd een zwemmer, die zich er vooralsnog niet van bewust is, dat hij/zij
een drager van het virus is. De desinfectie is het eerste vangnet om deze coronavirussen te doden.
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Om vervolgens de blootstelling aan het coronavirus voor personeel en bezoekers tot een minimum te
beperken gelden de volgende maatregelen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Maximale doorstroming en menging van het zwembadwater om voor verdunning van het
coronavirus te zorgen
Gebruik geen zwemluiers voor kleine kinderen
Voor zwemmers ouder dan 18 jaar geldt het advies om zoveel mogelijk met het hoofd boven
water te zwemmen.
Het aantal zwemmers in het zwembad zal beperkt worden, dit betekent dat het zwembad
alleen maar toegankelijk is voor mensen die daadwerkelijk op het park verblijven, dus geen
bezoek van buiten het park.
Wij zullen de zwemduur per zwemmer ook beperken
De openingstijden van het zwembad zullen tot nadere order ook ingekort worden
Het terrasmeubilair zal ook beperkt beschikbaar zijn om aan de minimale afstanden/richtlijnen
te kunnen voldoen
Er zal een looproute bij het grote bad wordt aangegeven
Bezoekers met onderliggend lijden worden geadviseerd om vooralsnog niet te gaan zwemmen
Het is mogelijk dat wij het zwembad sluiten als in de omgeving/regio een “hot spot” van de
coronabesmetting is.

Wat betekent dit concreet voor u?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openingstijden van het zwembad zijn 09:00 tot 18:00 uur
Maximaal aantal zwemmers tegelijk in het grote bad: 12
Maximaal aantal personen (peuter met eventueel ouder) tegelijk in het kleine bad: 4
Zwemtijd per bezoeker (bij een drukbezocht bad) 30 minuten
Informeer vooraf bij de receptie i.v.m. beperkte toegang
In uw eigen accommodatie douchen, zowel voor als ook na het zwemmen
Trek thuis uw zwemkleding aan
Verplicht gebruik van een handdoek
Houd 1,5 meter afstand
Volg de verplichte looproute
Desinfecteer uw handen thuis
Neem uw afval mee naar huis

Tot slot, afhankelijk hoe dit protocol zich gedraagt in de praktijk, zal deze aangepast worden, mocht dit
noodzakelijk zijn om de veiligheid en gezondheid van gasten en medewerkers zoveel mogelijk te
waarborgen. Ook de ontwikkeling van de corona situatie in Nederland kan van invloed zijn op dit
protocol en kan leiden tot veranderingen van de inhoud in dit protocol.
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