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Protocol Verantwoord Zwemmen in de Waterman 
voor 2020 

 
Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Dat is ook een belangrijke 
reden dat het stichtingsbestuur Waterman Natuurlijk! van zwembad De 

Waterman te Wateringen (verder “bestuur” te noemen) zo snel als mogelijk haar 
buitenrecreatiezwembad ook in “coronatijd” weer wilt openstellen voor zoveel 
mogelijk mensen, ook in deze coronatijd.  

In dit document is het hiervoor noodzakelijke protocol te lezen dat specifiek voor 
de Waterman is opgesteld uit een standaard format vanuit de zwembadbranche 

in het belang van alle zwemmers, bezoekers, en het zwembadpersoneel. 
 
Met dit protocol stellen wij dat wij corona-verantwoord open kunnen vanaf 1 juni 

12.00 uur met in acht neming van alle richtlijnen die de Overheid ons heeft 
opgedragen. 

 
In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel 
en bezoekers zullen wij er alles aan doen om onderstaande maatregelen uit te 

voeren en te handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor 
iedereen per doelgroep noodzakelijk. Wij zullen dan ook onze bezoekers hierover 

informeren. 
 
Dit protocol is op vastgesteld op 28 mei 2020 door het bestuur van de Stichting 

Waterman Natuurlijk:  

 
Leo Zwinkels 

Voorzitter van de Stichting Waterman Natuurlijk! 
 
 

Dit protocol is door de gemeente goedgekeurd op 28 mei 2020. 
 

 
P. Varekamp 

Wethouder Gemeente Westland 
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Inleiding en algemene afspraken 
  

1. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in de Waterman.  

2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle medewerkers, 

zwembadgebruikers en bezoekers.  

3. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de voorlichting op de 

Waterman.  

4. Medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM-

richtlijnen.  

5. Het management maakt de afspraken zichtbaar op de locatie en 
communiceert hier samen met het bestuur actief over via verschillende 

kanalen. Daarbij zal verwezen worden naar de Richtlijn ‘Veilig zwemmen in 

coronatijd’.  

6. Het bestaande huishoudelijk reglement van de Waterman blijft van toepassing 
indien deze niet wordt overruled door de corona specifieke maatregelen die in 

dit document worden vastgelegd. 

7. Hierbij verwijzen we tevens naar ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen 
reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie’ (zie ook het 

protocol voor medewerkers) 

8. Indien noodzakelijk (bij onvoorzien omstandigheden bijvoorbeeld) en door 

ervaringen te evalueren zal dit protocol (kunnen) worden aangepast.  
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Veiligheid en hygiëne in en om de Waterman  

 
 
Standaard veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van 

Richtlijnen RIVM) 
 

1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 

weer zwemmen/sporten en naar buiten. 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het 

laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was. Het advies van de 

GGD zal hiervoor moeten worden opgevolgd. 

4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met 

iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het bezoek aan de Waterman klachten 

ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling). 

8. Hoest en nies in je elleboog, het liefst afgeschermd met (papieren) 
zakdoekjes indien voorhanden; zo niet was dan gelijk daarna de handen en/of 

elleboog met water en zeep. 

9. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet. 

10.Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding. 

11.Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en 

zeep, minimaal 20 seconden. 

12.Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het 

aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, 
pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten en 

niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

13.Vermijd het aanraken van je gezicht. 

14.Schud geen handen.  
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Specifieke maatregelen op en door de Waterman 
 
1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de Waterman en worden binnen 

meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches en 

zonneweide). 

2. Dit protocol staat op de website en zal actief naar specifieke 

gebruikersgroepen worden gecommuniceerd. 

3. Er zal op toegezien worden dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan 
houden door dosering en routering. Wij stellen zo veel mogelijk logische 1-

richting looproutes in en zullen het aantal aanwezige personen voor het 
gehele complex beperken om aan de op dat moment geldende normen te 

voldoen. 

4. Niet noodzakelijke ruimten op de Waterman (grote kleedkamers, douches, 

diverse toiletten, een aantal kleine omkleedhokjes bij vooral op dagen met 
weinig aantal bezoekers, keuken voor personeel, vergaderruimte) zullen 

zoveel mogelijk worden afgesloten of zo min mogelijk gebruikt worden om 
contactmomenten te vermijden en de afstandsnorm te kunnen aanhouden. 
Dit geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers en bestuur. De 

medewerkers en bestuursleden zullen zoveel mogelijk gebruik maken van 
aanwezige ruimere buitenruimten indien men met elkaar contact moet 

hebben. 

5. De grote kleedkamers en de douches zijn hoe dan ook gesloten. Er kan bij 

binnenkomst zo veel mogelijk omgekleed worden op het veld. Het algemeen 
RIVM advies is dan ook thuis de badkleding onder de kleding aan te trekken 

en vooraf douchen. De kleine omkleedhokjes zijn ook beschikbaar, wat vooral 
van toepassing zal zijn bij het verlaten van het zwembad. De hokjes zullen 

door het zwembadpersoneel na elk gebruik worden schoongemaakt/ontsmet. 

6. Kleding kan bewaard worden op de zonneweide of in een sport- of plastictas 

in de aanwezige lockers worden opgeborgen, welke na gebruik 
schoongemaakt/ontsmet zullen worden. Deze zijn open te doen met een euro, 

welke bij het heropenen weer teruggeven zal worden. 

7. Er is een nieuw toegangscontrole en administratie softwarepakket (SERA 

Dataduiker) aangeschaft waardoor het mogelijk geworden is via een 
reserveringssysteem met in te stellen tijdsloten per dag exact vooraf, tijdens 

en achteraf te bepalen hoeveel mensen er in de Waterman per categorie 
zwemmers aanwezig zijn (geweest). Zie vervolgpunten voor verdere uitleg 

van de tijdslot en categorie. 

8. Er zal gewerkt worden met een vooraf reserveringssysteem voor een 

datum/tijdslot waarbij toegangskaartjes via internet per zwemmerscategorie 
te bestellen en vervolgens ook te betalen zijn. De reservering(en) zal/zullen 

daarna via mail verstuurd worden.  

Hiermee kan De Waterman een aantal zaken beter regelen, te weten 

- Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er wachtrijen voor de kassa staan 
die een toegangskaart moeten kopen; een snellere doorstroming dus aan 

de ingang; 

- Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat mensen bij overbezetting van de 
capaciteit teleurgesteld weer naar huis moeten gaan, of willen blijven 

wachten op een volgend tijdslot waardoor buiten de Waterman ook 

problemen met de afstandsnorm kunnen ontstaan; 
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- Er  kan gecontroleerd toegang gegeven worden; 

- Het (maximum) aantal mensen in de Waterman is hiermee te reguleren.  

Nadrukkelijk zal worden verzocht of men om bovenstaande redenen na de 
reservering in een vervolgstap ook gelijk via internet wilt betalen om daarmee 

een kassacontact (met oponthoud) te voorkomen. In de speciaal voor dit 
coronatijdperk gemaakte reserveringsmodule van het SERA pakket was het 
helaas bij aanvang van de openstelling van de Waterman (nog) niet mogelijk 

om de reservering op internet rechtstreeks te koppelen aan de betaling.   

9. Voor mensen die geen internet hebben of daar niet vaardig in zijn blijft de 
mogelijkheid bestaan om vooraf toegangskaarten aan de kassa te reserveren 

en gelijk te betalen. 

10.Indien van de mogelijkheid in het vorig punt gebruik gemaakt wordt (kopen 

aan de kassa) dan wordt aangeraden dit niet te doen tijdens de wisseltijden 
van de verschillende zwemblokken. Aan de kassa zal zo veel mogelijk 
voorrang gegeven worden aan mensen die al gereserveerd en via internet 

betaald hebben voor het bestemde datum/tijdslot om daarmee de 1 ½ 

afstandsnorm het best te kunnen garanderen. 

11.De toegangskaarten bevatten een unieke QR code waarmee men eenmalig en 

alleen in het gereserveerde datum/tijdslot toegang tot de Waterman kan 

verkrijgen. Daar zal ook een controle worden uitgevoerd of er ook betaald is. 

12.Werkzaamheden van medewerkers waarvan de aard van het werk het toelaat 
en de aanwezigheid op dat moment niet op de Waterman vereist is worden 

vanuit huis gedaan. 

13.De vigerende schoonmaakprotocollen zullen strikt worden nagevolgd. 

14.De manager, en bij afwezigheid de plaatsvervanger, is op de Waterman ook 

de ‘coronaverantwoordelijke’ voor naleving van dit protocol en zal daarbij 

waar nodig door het bestuur worden ondersteund. 

15.De Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met het lokaal gezag 
en/of de aanwezige gecertificeerde beveiligingsmedewerker) bepalen om 

(groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie. 

16.Medewerkers en gecertificeerde beveiligingsmedewerker(s) krijgen (hebben 

gekregen) een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de 

diverse locaties van de Waterman moet worden uitgevoerd. 

17.Medewerkers en gecertificeerde beveiligingsmedewerker(s) krijgen (hebben 

gekregen) de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst 

gedrag en/of bij overtreding van de regels. 

18.Medewerkers en gecertificeerde beveiligingsmedewerker(s) krijgen (hebben 
gekregen) de instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige 

manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

19.De bestaande huisregels met betrekking tot hier benoemde aspecten worden 

met dit protocol overruled, de overige blijven geldig. 

20.Handenwasgelegenheid en een beperkt aantal toiletten zullen open blijven en 
zullen (zeer) regelmatig worden schoongemaakt. EHBO-middelen, AED, etc. 

zullen te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. 

21.Uitgangspunt voor het zwemmen zal de volgende verdeling zijn: 

a. Het peuterbad zal beschikbaar blijven, waarbij de hoeveelheid ouders 
op het bijbehorende perron de beperkende factor zal voor het 

maximaal aantal personen/ouderparen dat daar aanwezig kan zijn; dit 
omdat voor volwassenen op het peuterbadperron wel de afstandsnorm 
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geldt en voor peuters niet. Vooralsnog wordt dit aantal vastgesteld op 

15. 

b. In het ondiepste gedeelte van het ondiepe bad zal door baanafzetting 

een klein gedeelte afgezet worden voor kinderen die nog geen 
zwemdiploma hebben en dus zwembandjes moeten dragen. Indien 

mogelijk, dit ter beoordeling van de toezichthouder, bij weinig kinderen 
kunnen ouders hun kinderen vergezellen, waarbij de geldende 

afstandsnorm door de ouder gerespecteerd moet worden. 

c. Het overblijvende deel van het ondiepe bad zal in principe geheel 

bestemd worden voor vrij zwemmen voor alleen kinderen t/m de 
leeftijd die door de Overheid is aangegeven als leeftijd waar geen 

afstandsnorm voor geldt (op 1 juni is dat t/m 12 jaar). 

d. Ter beoordeling van de manager kan bij een (te) lage bezettingsgraad 

van het ondiepe bad, en daarnaast een grote bezettingsgraad in het 
diepe bad, het diepste deel van het ondiepe bad via belijning ook 
worden vrijgemaakt voor een extra groep banenzwemmers die daarbij 

wel de geldende afstandsnorm moeten aanhouden. 

e. In het diepe bad met de maten 25 (lengte) bij 20 (breedte) meter zal 
vanwege de afstandsnorm in principe alleen een mogelijkheid zijn voor 

banen zwemmen, te weten in 4 baandelen met de volgende (daarvan 
af te wijken) categorieën: Schoolslag, schoolslag snel, borstcrawl, en 
borstcrawl snel. Hiervoor zal het bad in 4 delen worden verdeeld 

waarbij men dan tegen de klokrichting in rond kan zwemmen.  

De afstandsnorm zal ook de beperkende factor zijn voor het gelijktijdig 
kunnen zwemmen binnen een baanafzetting (categorie). Bij een niet 
maximale bezetting per baanafzetting kunnen de zwemmers ter 

beoordeling van de manager ook van baan wisselen naar die baan met 
een niet-maximale bezetting. Dit onder de voorwaarde dat daarmee 

andere zwemmers niet in de problemen komen om aan de 

afstandsnorm te voldoen. 

Vooralsnog wordt het aantal zwemmers per baandeel/categorie die 
gelijktijdig kunnen zwemmen vastgesteld op 14 (per zwemmer 4 

meter, dat is 7 personen per baan en 14 heen en weer). Vooralsnog 
zullen er wel meer kaartjes per baandeel in een tijdslot worden 
uitgegeven, daar er van uitgegaan wordt dan men weinig of nooit 2 ½ 

uur achter elkaar zal zwemmen. Proefondervindelijk kunnen die 
aantallen worden gewijzigd, al dan niet per baanvak, zonder dat dit 

verder invloed heeft op dit protocol. Het al dan niet kunnen voldoen 

aan de afstandsnorm zal daarbij leidinggevend zijn. 

f. Ter beoordeling van de manager kan bij een grotere reservering in een 
categorie dan het vastgestelde maximum aantal zwemmers, en als die 

zich ook tegelijkertijd aanbieden om te gaan zwemmen, een 
wisseldienst opgezet worden, waardoor iedereen binnen het tijdslot ook 

aan zwemmen toe kan komen. De waterman gaat er hierbij vanuit dat 
er weinig of geen zwemmers zijn die 2 ½ uur achter elkaar willen 

baantjes zwemmen. 

g. Ter beoordeling van de manager kan bij een (te) lage bezettingsgraad 

van het diepe bad de baanscheiding worden opgeheven of in minder 
baanvakken worden verdeeld, waardoor men grotere rondjes kan 
zwemmen. Maar altijd zal in het diepe bad de geldende afstandsnorm 



 
 

7 
 

blijven gelden voor die leeftijdsgroep waarvoor de Overheid dat 

bepaald heeft (op 1 juni vanaf 13 jaar). 

h. Het ochtend zwemmen valt in de categorie baantjes zwemmen in het 

diepe waarbij dit zwembadgedeelte vooralsnog afwijkend in punt 21.e 
in 3 baangedeelten zal worden verdeeld. De Waterman gaat er hierbij 

vanuit de deelnemers in grote getalen de schoolslag zullen doen zonder 

al te veel snelheidsverschil. 

22.Het totaal aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers waarvoor een afstandsnorm 
geldt bestaat uit twee componenten, te weten (1) de mensen die tegelijkertijd 

in het water aanwezig zijn en (2) die op de zonneweide aanwezig zijn. Het 
totaal aantal aanwezige personen (bezoekers t/m de leeftijd waarvoor geen 
afstandsnorm geldt + bezoekers waarvoor wel een afstandsnorm geldt) per 

tijdblok kan nooit hoger zijn dan het maximum gelijktijdig aanwezig aantal 
personen dat in de standaard huisregels van de Waterman vermeld is (1600) 

en zal in de coronapraktijk zelfs veel lager uitvallen. 

Voor kinderen in het ondiepe bad waarvoor geen afstandsnorm geldt (op 1 

juni 2020 dus t/m 12 jaar) bestaat in principe alleen een capaciteit maximum. 

Om te starten gaan wij uit van de volgende maximale aantallen die op de 

Waterman in een tijdslot aanwezig mogen zijn: 

- 200 mensen in alle mogelijke bezoekersvorm die zich moeten houden aan 
de afstandsnorm (zwemmers, ouders van peuters bij het peuterbad, 

zonaanbidders op de weide); 

- 200 kinderen zonder onderlinge afstandsnorm in het ondiepe bad.  

Beide aantallen zullen proefondervindelijk aangepast kunnen worden in zowel 

extra bezoekers als minder bezoekers. Criterium hiervoor is het in de hand 

kunnen houden van de afstandsnorm. 

23.Op de zonneweide zal een apart gedeelte nabij de voetbalgelegenheid worden 

afgezet voor de jeugd waarvoor geen afstandsnorm geldt. 

24.Ook voor onze horecagelegenheid geldt de afstandsnorm. Dit betekent dat in 

de wachtrij ook de 1 ½ afstandsnorm zal gelden. Wij dringen aan om zoveel 

mogelijk alleen, en niet als vriendengroep of gezin, in de rij te gaan staan. 

25.Vanaf 1 juni (eerste opening van het zwembad) zal in principe de daarop 
volgende dagen / weken én bij te verwachten grote drukte een 

gecertificeerde beveiliger bij de ingang voor de Waterman aanwezig zijn. De 
Waterman gaat ervan uit dat er toch mensen zullen komen die niet vooraf 

gereserveerd hebben of die dat gewoon niet wisten. Als blijkt dat er zich 
nauwelijks moeilijkheden voordoen, of op dagen waarbij nauwelijks bezoekers 
te verwachten zijn (bij slecht weer)  zal geen gebruik gemaakt worden van 

deze inhuur. Bij elke wisseldienst zal door de Waterman zelf dan toezicht 

gehouden worden. 

26.Op de zonneweide zal via een markering met lijnen brede looppaden worden 
aangebracht tussen het zwembad en richting basisschool De Kyckert. Die 

paden moeten garanderen dat men elkaar op 1 ½ meter afstand kan 
passeren en tevens dat men ook 1 ½ meter afstand heeft tot zittende 

bezoekers. In principe kunnen bezoekers, al dan niet in groepsvorm, vanuit 
die paden een plaatsje zoeken waarbij de 1 ½ afstandsnorm gehandhaafd 
dient te worden voor diegenen waarvoor dat geldt. Gezinsleden mogen dus 

afwijken van deze afstandsnorm. Per 1 juni geldt geen norm meer voor 
aantallen mensen die in groepsvorm bij elkaar wilt zitten, mits men maar de 
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afstandsnorm blijft hanteren. Toezichthouders van de Waterman en, indien 

aanwezig, de gecertificeerde beveiliger zullen erop toezien dat deze regels 

worden nageleefd. 

27.De Waterman verzorgt in principe zelf de handhaving op de zonneweide. De 
vaste huisregel van de Waterman blijft gehandhaafd dat bij grote drukte of bij 

moeilijk publiek op afroep gecertificeerde bewaking ingehuurd zal worden om 
bij te springen. Vanwege de coronamaatregelen die  nu van toepassing zijn is 
het maximum aantal personen dat toegelaten kan worden op de Waterman 

echter een stuk lager, waardoor de inzet van bewaking vooral van toepassing 

zal zijn op punt 25 (ingang bewaking). 

28.Toezichthouders en bewaking krijgen de dringende oproep om bij het tot de 
orde moeten roepen van bezoekers bij onrust hen niet aan te raken. Indien 

de tot de orde toegesproken persoon/personen niet willen luisteren en niet 
aan de  verzoeken willen voldoen, dan wordt de politie / wijkagent gebeld 

voor verdere afhandeling en desgewenst het verwijderen van de betreffende 
persoon/personen uit de Waterman. De politie zal vervolgens gelijk langs 

komen.  

In de afspraken met de politie is daarnaast ook afgesproken dat de politie op 

dagen met veel (potentie aan) bezoekers ook “zomaar” langs zal komen. 

29.In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er geen abonnementen 
uitgegeven worden. Een abonnement is een toegangsvorm waarbij de 
houders ervan altijd op elk deel van de dag een bezoek aan de Waterman 

kunnen brengen. Aan die voorwaarde is met dit protocol niet te voldoen. Wij 

willen daarnaast iedereen ook een gelijke kans geven te komen zwemmen.  

30.In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er ook geen 12-baden (reductie) 

kaarten uitgegeven worden. 

31.Ter compensatie van het gemis aan een abonnementsvorm en de 

twaalfbadenkaarten is de prijs van een enkelvoudig bezoek verlaagd. De 

volgende prijzen zullen worden gehanteerd per bezoek: 

a. Voor het ochtendzwemmen per uur : 2 euro 

b. Alle overige tijdsloten van 2 ½ uur  : 4 euro. 

NB: er vindt geen teruggave plaats van dit bedrag als er geen 

gebruik wordt gemaakt van de reservering. 

32.Voorlopig zijn de volgende tijdsloten vastgesteld: 

 

Ochtendzwemmen van maandag t/m vrijdag: 

08.00 – 09.00 uur Alleen banenzwemmen 

09.00 – 09.15 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

09.15 – 10.15 uur Alleen banenzwemmen 

Na 10.15   Schoonmaken + schoonmaken/desinfecteren 

 Periode buiten vakantietijd van maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

15.00 – 17.30 uur 

17.30 – 18.00 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

18.00 – 20.00 uur 

Na 20.00  Schoonmaken + schoonmaken/desinfecteren 

 Periode in vakantietijd en op woensdag, zaterdag en zondag: 

11.00 – 14.30 uur 
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14.30 – 15.00 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

15.00 – 17.30 uur 

17.30 – 18.00 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

18.00 – 20.00 uur 

Na 20.00  Schoonmaken + schoonmaken/desinfecteren 

NB: De wisselperiodes kunnen ter beoordeling van de manager of diens 

plaatsvervanger eventueel afwijken als de omstandigheden 

dat toelaten. 
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Voor zwemmers:  
 

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor 

personen ouder dan 12 jaar. 

2. Kom alleen op vooraf besproken tijden. 

3. Kom alleen, of met personen uit jouw huishouden, of samen met vriendjes als 

je nog geen 13 jaar bent. 

4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 

5. Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 
Waterman en houdt vervolgens de afstandsnorm aan indien die voor jou van 

toepassing is. 

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

7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. 

8. Trek thuis je badkleding aan. Op de zonneweide of in een klein kleedhokje 
hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een 

meegenomen sport- of plastictas te bewaren in een locker of op de 
zonneweide. Na het zwemmen kan je jezelf desgewenst omkleden in een 

opengesteld kleedhokje (de grote kleedkamers zijn afgesloten). 

9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met 

water en zeep, minimaal 20 seconden. 

10.Hoest en nies in je elleboog, het liefst afgeschermd met (papieren) 
zakdoekjes indien voorhanden; zo niet was dan gelijk daarna de handen en/of 

elleboog met water en zeep. 

11.Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het 

noodzakelijke minimum. 

12.Reserveer vooraf via internet het toegangskaartje of betaal aan de kassa met 

pin of contactloos met de pinpas. 

13.Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie. 

14.Douche thuis voor en na het zwemmen (de douches op de Waterman zijn 

afgesloten). 

15.Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de 

routing naar de aangewezen aparte uitgang. 

16.Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

17.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 

weer sporten en naar buiten. 

18.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met 

deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het 
laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het 

advies van de GGD). 

19.Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

20.Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met 

iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

21.Ga direct naar huis wanneer er tijdens het bezoek aan de Waterman klachten 

ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  
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Voor medewerkers:  
 

1. Medewerkers (toezichthouders, vrijwilligers, beveiliging) zijn op de hoogte 

van dit protocol. 

2. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit 
huis gedaan. 

3. Houd 1,5 meter afstand en draag gele hesjes met deze tekst er op. 

4. Schud geen handen. 

5. Hoest en nies in je elleboog, het liefst afgeschermd met (papieren) 
zakdoekjes indien voorhanden; zo niet was dan gelijk daarna de handen en/of 

elleboog met water en zeep. 

6. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, 
voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar 

huis gaat. 

7. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een 
schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. 

gebruik en schoonmaak van materialen. 

8. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel 
moment fysiek contact. 

9. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

10.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 

weer sporten en naar buiten. 

11.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met 

deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het 
laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het 

advies van de GGD). 

12.Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

13.Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met 

iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

14.Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 
zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

15.In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als 

medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt.  

16.Hierbij verwijzen we tevens naar ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen 
reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie’ welke op de 

adviesdatum van 8 april 2020 als volgt luidt: 

Aanpassing reanimatie 

Slachtoffer ZONDER duidelijke of bewezen COVID-19 besmetting: 
Start met ononderbroken borstcompressies en gebruik de AED. 

Geef geen mond-op-mond/masker beademing. 

Slachtoffer MET bewezen of veronderstelde COVID-19 besmetting: 

Gebruik de AED, maar geef geen borstcompressies, 

en geen mond-op-mond/masker beademing.  
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Voor huurders en andere gebruikersgroepen:  
 

1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de Waterman 
vastgesteld en dat deze nageleefd worden (dit protocol dus). 

2. Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan bij uw organisatie en maak 
dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende 

regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het 
eventueel aanpassen van het (coronaproof) gebruik op de Waterman. 

3. Geef trainers/instructeurs/begeleiders instructie over de wijze waarop ze op 

verantwoorde en veilige manier sport-, lesaanbod en ander gebruik van de 
Waterman kunnen uitvoeren op de Waterman. 

4. Communiceer de geldende regels met je trainers, gebruikers, ouders, 

begeleiders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar 
aanwezig is op de accommodatie. 

5. Geef trainers/instructeurs/begeleiders de instructie dat zij gebruikers van de 
Waterman moeten aanspreken op ongewenst gedrag en/of bij overtreding 
van de regels. 

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

7. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij gebruikers (en 

bezoekers daarvan) van de Waterman moeten helpen bij het naleven van de 
regels. 
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Voor leveranciers:  
 

1. Houd 1,5 meter afstand. 

2. Laat leverancier van tevoren bellen over tijdstip van aankomst. 

3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden. 

4. Overweeg levering tot aan de deur. 

5. Maak hierover per leverancier specifieke afspraken.  

 

 

 

De Waterman op 26 mei 2020 (tijdens het vollopen van de zwembadbassins) 

 


