Protocol Zwembad, zwemschool en zwemveiligheid is corona tijd 1.0
Per zaterdag 13 november 18.00 uur is protocol 1.0 van kracht.
Bij een waterrijk land als Nederland staat zwemmen en zwemveiligheid hoog in het
vaandel. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) maakt zich
dagelijks hard voor de zwemeducatie en zwemveiligheid in Nederland. Om deze reden
brengt de NSWZ een eigen protocol uit met betrekking op het MKB in de Zwembranche.
Deze partijen zitten niet in doorsnee zwembaden en hebben andere zaken om rekening
mee te houden op locatie. De NSWZ wil iedereen de mogelijkheid bieden gebruik te
maken van de mogelijkheden om te zwemmen. Of het nu voor leszwemmen is of
hydrotherapie, er mag geen onderscheid gemaakt worden om welke keuze van de
sporters of hun begeleiding dan ook. Dit protocol Zwembad, zwemschool en
zwemveiligheid in corona tijd 1.0 is opgesteld in het belang van alle zwemmers,
medewerkers en vrijwilligers in Nederland. Hierbij rekening houdend dat bewegen en
werken in zwembaden veilig moet zijn. Over de veiligheid en gezondheid blijven de
daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in
omloop zwemmen binnen de gestelde verantwoordingsnormen valt. In het belang van de
gezondheid van alle bezoekers, leveranciers, medewerkers en vrijwilligers vragen wij alle
badinrichtingen om onderstaande maatregelen na te leven en te handhaven.

Wij willen benadrukken dat als protocollen of de situatie rondom COVID-19 wijzigen dat de
maatregelen die nu van kracht zijn per direct gewijzigd kunnen worden. Dit protocol zal ons
beleid met de aangepast maatregelen beschrijven. Als de maatregelen en adviezen van het
RIVM, VSG, Veiligheidsregio en NOC*NSF worden aangepast dan zal dit protocol worden
geactualiseerd.
Dit protocol is opgesteld om de belangen van de zwembaden, zwemscholen en
zwemveiligheid in COVID-19 periode te kunnen waarborgen.
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Heeft u klachten, blijf thuis en laat u testen.
U gaat direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• Hoesten en/of benauwdheid
• Griepverschijnselen
• Koorts heeft en verhoging vanaf 38˚C
• Indien u koorts heeft dan verzoeken we u pas weer deel te nemen aan de zwemles
als u 24 uur koortsvrij bent
• Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief is getest op het coronavirus,
ongeacht of u wel of niet gevaccineerd bent

Hygiënemaatregelen:
• Was voorafgaand aan het zwembadbezoek uw handen minimaal 20 seconden met
zeep
• Geen handen schudden
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
• Blijf thuis als u symptomen hebt van COVID-19
• Vermijd aanraken van uw gezicht
• Ga voordat u van huis vertrekt thuis naar het toilet
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Voor medewerkers:
Werk thuis voor zover dat kan
Maak voor de dienst de benodigde materialen goed schoon met benodigde
schoonmaakmiddelen en doe dat ook ná de dienst
Deel zo min mogelijk materialen met collega’s
Fysiek contact met collega’s vermijden, maar niet als er een gevaarlijke situatie is
Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief is getest op het coronavirus, ongeacht
of u wel of niet gevaccineerd bent en volg de aanwijzingen van de GGD hoe verder te
handelen

Zwembaden en zwemscholen dienen zich aan onderstaande regels te houden. Deze zijn in te
vullen afhankelijk van de accommodatie.
Stap 1 naar het zwembad komen.
• Er is 1 begeleider/mantelzorger/vrijwilliger en het betreffende kind wat
(zwem)les/hydrotherapie gaat volgen welkom in de accommodatie. U komt dus met
in totaal 2 personen naar de accommodatie (de zwemles deelnemer én de
ouder/verzorger/begeleider)
• Broertjes/zusjes tot 13 jaar zijn evt afhankelijk van de accommodatie wel of niet
toegestaan. Dit is per accommodatie vrij te interpreteren omdat de ruimten en
grootte van de accommodaties verschillen en afhankelijk van de grootte van de
eventueel aanwezige horeca (let op, horeca heeft QR-plicht)
• Baby- en peuterzwemmen: de begeleider/vrijwilliger van ouder-kind activiteiten
zoals baby- en peuterzwemmen met een 'beperking' (uitleg: waarbij kind niet kan
sporten als de begeleider/vrijwilliger niet meedoet zoals bij zwemmen) zijn
uitgezonderd van QR zoals beschreven staat op de website van NOC*NSF. Dat
betekent dat de begeleider/vrijwilliger bij het baby- en peuterzwemmen functioneel
is in het vasthouden van het betreffende kind tijdens de (zwem)les en hierdoor dus
functioneel zijn en dus welkom zijn zonder QR.
• Hydrotherapie/privézwemles/speciale doelgroepen: kinderen uit kwetsbare groepen,
met gezondheidsredenen of met een medische historie zoals kinderen die medicatie
gebruiken of een risico vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) zijn welkom
zonder QR. Deze begeleider/vrijwilliger neemt, waar nodig plaats aan de badrand om
evt medicatie toe te dienen. Deze begeleider/vrijwilliger is welkom zonder QR omdat
deze functioneel aanwezig is voor het betreffende kind
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Alle gebruikelijke zwemlessen en andere lessen: tijdens de zwemles mogen er geen
ouders plaatsnemen als publiek in de zwemzaal, maar wel in de horeca. Echter is de
begeleider/mantelzorger/vrijwilliger van het betreffende kind dat gaat zwemmen
bedrijfsmatig noodzakelijk om de veiligheid van alle kinderen te garanderen en
(zwem)les/hydrotherapie te volgen en dus functioneel. Onze medewerkers kunnen
geen extra taken uitvoeren zoals het uittrekken van natte zwemkleding, mee naar de
wc gaan etc. Dit gaat ten koste van de beschikbare lestijd en we kunnen dan geen
toezicht houden over de andere kinderen wat de veiligheid in gevaar brengt. Er is een
begeleider/mantelzorger/vrijwilliger toegestaan in de zwemzaal als deze functioneel
aanwezig is. Deze begeleider/vrijwilliger is welkom zonder QR omdat deze
functioneel is.
Kinderzwemlessen zijn in de basis geen publieke aangelegenheid omdat er vooraf is
gereserveerd en de activiteit gericht is op instructie van het zwemmen waardoor er
sprake is van een besloten gelegenheid. Tijdens de kinderzwemlessen is het
zwembad niet voor iedereen open (maar in de regel uitsluitend voor de kinderen en
de bijbehorende ouders/voogden/begeleiders) waardoor er geen sprake is van een
‘publieke binnenruimte’ en hierdoor is de QR niet van toepassing.
Huur zwembad dagbesteding:
Besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen is uitgezonderd
van CTB. Huurders hoeven geen CTB te overleggen. In het rooster is er rekening
gehouden dat er geen contact is met andere reserveringen/rooster gevulde lestijden.
Aquasporten en Banenzwemmen dienen vooraf gereserveerd te worden waardoor
het een besloten gelegenheid is. Als baantjes zwemmen en recreatief zwemmen
elkaar kruisen in de hal van het zwembad of in het zwembad zelf dan is er wel sprake
van een publieke ruimte. Dit kunt u verhelpen door het rooster aan te passen. Als er
gereserveerd is voor Banenzwemmen en aquasporten en er geen kruising is met
recreatief zwemmen dan is de QR niet van toepassing.

Gezien de huidige privacywetgeving mag het zwembad/zwemschool de
vrijwilligers/begeleiders niet op het QR controleren omdat men dan in het bezit is van
persoonlijke medische gegevens.
Omdat QR niet van toepassing is draagt u een mondkapje en probeert u zoveel mogelijk 1,5
meter afstand te houden tot mensen van een ander huishouden.

Stap 2 aankomst zwembad:
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Houd 1,5 meter afstand van ieder andere persoon buiten uw huishouden
(uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar onderling). U maakt gebruik van de
aangegeven plekken voor het omkleden en het plaatsen als vrijwilliger.
Het is verplicht om een mondkapje te dragen in de accommodatie als u zich
verplaatst. Gedurende het beoefenen van een sport dus tijdens het zwemmen is het
dragen van een mondkapje niet mogelijk.
u volgt de route die is opgesteld door het betreffende zwembad/zwemschool.
u dient de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. Bij het niet opvolgen van de
aanwijzingen zijn de medewerkers gemachtigd om sancties op te leggen.

Stap 3 tijdens de (zwem)les:
• De begeleider/vrijwilliger neemt plaats op 1,5 meter afstand. Zwembaden en
zwemscholen reguleren dit door stoelen neer te zetten, flexiebeams te gebruiken op
banken, etc.
• Per accommodatie kunnen de richtlijnen hierin verschillen afhankelijk van de grootte
van de horecavoorziening etc.

Stap 4 na de (zwem)les:
• Houd 1,5 meter afstand van ieder andere persoon buiten uw huishouden
(uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar onderling). U maakt gebruik van de
aangegeven plekken voor het omkleden.
• u volgt de route die is opgesteld door het betreffende zwembad/zwemschool
• u dient de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. Bij het niet opvolgen van de
aanwijzingen zijn de medewerkers gemachtigd om sancties op te leggen.

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
www.belastingdienst.nl
www.rivm.nl
www.nocnsf.nl
www.water-vrij.nl (protocol maart ’21 jl. waarin de kwetsbare groepen worden benoemd)
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