Zwemmen in Nissewaard per 11 mei 2020
Richtlijnen voor zwembaden

De meest recente covid-19 maatregelen bieden ruimte voor zwembaden om hun
deuren weer te openen.

De algemene richtlijnen om de veiligheid te waarborgen:
-

Gebruik je gezonde verstand!
Blijf thuis als jij of iemand uit je gezin zich verkouden of niet lekker voelt
Kleed je thuis om
Ga naar het toilet voor vertrek
Kom met eigen vervoer, bij voorkeur lopend of op de fiets
Niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit aanwezig
Neem zelf wat te drinken mee en laat niemand anders meedrinken
Houd je aan de wegmarkering als deze aanwezig is
Benoem een coronacoördinator die aanspreekpunt is
Bezoekers volgen de aanwijzingen van deze coördinator altijd op
Direct na het zwemmen naar huis
Thuis douchen

En verder geldt nog steeds:
-

Houd altijd 1,5 meter afstand (13 jaar en ouder)
Schud geen handen
Hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
Raak je gezicht niet aan

We sluiten als gemeente aan bij het landelijke protocol Verantwoord Zwemmen. In
Nissewaard gaan we samen aan de slag om zwemmen mogelijk te maken. En dat doen we
op deze manier:

Samenvattend: wat moeten zwembadorganisaties vooraf melden:
1. Naam en gegevens coronacoördinator(en)
2. Plan van aanpak voor veilig aanbod op locatie
3. Openingstijden en maximum aantal bezoekers
4. Aanbod van andere gebruikers op de locatie
5. Speciaal aanbod voor kwetsbare doelgroepen
Organisaties kunnen dit melden via combinatiefunctionaris@nissewaard.nl.

Alle binnen- en buitenbaden
Kunnen zelfstandig en zonder tussenkomst van de gemeente aan de slag wanneer zij aan de
regels en richtlijnen van het RIVM en de aanvullende protocollen van de overheid en hun
sportbond voldoen. De exploitant van het zwembad is verantwoordelijk voor en ziet toe op
het naleven van de veiligheidsmaatregelen in en om het bad en maakt hier afspraken over
met andere gebruikers/huurders.
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Daarnaast vragen we vanuit de gemeente het volgende:

Benoem een corona-coördinator
Die verantwoordelijkheid neemt voor de organisatie van de werkwijze binnen het bad en in
de directe omgeving van de locatie en het voldoen aan de richtlijnen. Dit mogen meerdere
personen zijn, waarvan er altijd 1 aanwezig moet zijn. Deze persoon coördineert de eerste
handhaving en ziet toe op een veilig komen en gaan. (Denk ook aan de aanrijdroutes,
parkeren en het af- of uitstappen van fietsers en auto’s! Maar ook aan de routing in het
gebouw zelf tijdens opening. Hulp nodig? Wij denken graag mee)
De corona-coördinator is ook aanspreekpunt voor externen, zoals handhavers of
combinatiefunctionarissen. Geef de gegevens van de coördinator(en) door aan de
gemeente.

Stuur ons het plan van aanpak
Zwembadorganisaties beslissen dus zelf of ze open willen en kunnen gaan. Wij willen wel
graag weten wat er gebeurt. Daarom verzoeken we organisaties om hun plan van aanpak
aan ons te mailen, via combinatiefunctionaris@nissewaard.nl.

Maximaal 1 groep tegelijk met elkaar contact
Een les wordt gegeven aan 1 team, klas of een groep van vergelijkbare grootte tegelijk. Als er
binnen een tak van sport geen sprake is van teams of klassen, kan de aanbieder als richtlijn
ongeveer 15 zwemmers aanhouden, mits de ruimte in het bad dit veilig toelaat. Op deze
groep staan het aantal begeleiders dat minimaal nodig is om de veiligheid van de zwemmers
te bewaken. Zij bewaken daarbij ook de afstand van 1,5 meter voor zichzelf en de zwemmers
(bij 13+). Wij gaan ervan uit dat de zwembadorganisatie zelf het beste kan bepalen wat de
uiteindelijke aantallen zullen zijn om op een verantwoorde manier en binnen de regels
activiteiten aan te bieden.

Afstand tijdens zwemlessen
In het geval van zwemles is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren. De
zwembadorganisatie kan zelf een keuze maken hoe hier mee om te gaan. Het is mogelijk om
de regels te hanteren zoals deze ook in het onderwijs en de opvang gelden: afstand tussen
(zwem)leraar en kind wordt alleen bewaard indien mogelijk. In het geval dat de instructeurs
contact met de kinderen 100% wil vermijden, kan ook een andere oplossing gezocht worden.
Denk aan een begeleidende rol voor ouders.

Maak vaker schoon
Toiletten en kleedkamers zijn toegankelijk voor bezoekers. Maak (de weg naar) deze ruimten
meerdere malen per dag schoon. Bij voorkeur tussen elke wisseling van lessen/activiteiten.
Bied op elk toilet desinfectant en hygienespray voor de wc-bril aan zodat bezoekers ook zelf
het toilet kunnen reinigen voor/na gebruik. Vragen rondom schoonmaak/onderhoud? Laat
het ons weten via s.hoogerwerf@nissewaard.nl.
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EHBO/AED bereikbaar
Zorg ervoor dat EHBO en AED te allen tijde beschikbaar is. Omdat de accommodatie
beperkter toegankelijk is, betekent dit wellicht dat zaken als EHBO-materialen en
hygiënemiddelen vooraf op een andere, toegankelijke plek gelegd moeten worden.

Wat mogen zwembadorganisaties van ons verwachten?
1. Een coronapakket met materialen die kunnen helpen bij het veilig organiseren van
buitensport, zoals hesjes en bewegwijzering. Dit pakket komt op aanvraag naar het
zwembad toe.
2. Logistieke ondersteuning om veilige verkeersstromen te creëren. Denk aan
dranghekken of (indien echt noodzakelijk) verkeersregelaars.
3. Tweedelijns handhaving (aanvullend op de eerstelijns handhaving, verzorgd door de
baden zelf)
4. Ondersteuning (ook financieel) indien een aanbieder ook aanbod voor kwetsbare
doelgroepen kan en wil organiseren.
De gemeente is op basis van de geldende noodverordening te allen tijde bevoegd om
activiteiten te stoppen of verplaatsen indien dit nodig is om de veiligheid te bewaren,
bijvoorbeeld vanwege drukte op een bepaalde locatie.

In de openbare ruimte gelden de oorspronkelijke regels nog steeds
Op het moment dat er niet gesport wordt. Dat betekent dat samenscholing (vanaf 3
personen) verboden is.
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