Protocol Verantwoord Zwemmen van Zwemvereniging New Wave Almere
Dit Protocol Verantwoord Zwemmen van zwemvereniging New Wave Almere (hierna; het Protocol) is
opgesteld aan de hand van het Protocol Verantwoord Zwemmen, versie 10.2 van 18 februari 2022.
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-10.2-1802-2022.pdf
Algemeen
-

Binnen New Wave Almere zijn de volgende contactpersonen aangewezen als
Coronaverantwoordelijken:
o Vanessa Tielens, voorzitter van het bestuur, tel. 06-20399641
o Jhorna Colijn, secretaris en trainer, tel. 06-24150943
E-mail: covid19@newwavealmere.nl

-

-

-

-

De Coronaverantwoordelijken zijn op de hoogte van de geldende regels die door de beheerder
van het zwembad zijn bepaald en dragen zorg voor de communicatie hierover aan trainers,
zwemmers, ouders/verzorgers en vrijwilligers.
De Coronaverantwoordelijken zijn beschikbaar voor vragen van trainers, zwemmers,
ouders/verzorgers en vrijwilligers en adviseren over de toepassing van de in het Protocol
vermelde regels omtrent veiligheid en hygiëne.
Alle zwemmers, trainers, ouders/verzorgers en vrijwilligers worden geïnformeerd over het
Protocol. Tevens wordt het Protocol gepubliceerd op de website van New Wave Almere.
Iedereen die in het zwembad aanwezig is, dient zich te houden aan de hieronder genoemde
regels. Tevens dienen de aanwijzingen van de Coronaverantwoordelijken, de trainers en het
zwembadpersoneel opgevolgd te worden.
Indien een zwemmer zich niet aan de regels houdt en de aanwijzingen hieromtrent niet opvolgt,
dan wordt hem/haar de toegang tot het zwembad ontzegt.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM)
Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen:
- Was vaak je handen
- Houd afstand
- Zorg voor voldoende frisse lucht
- Hoest en nies in je elleboog
- Klachten? Blijft thuis en laat je testen
Hiernaast is het advies:
- Haal een vaccin of boosterprik
- Gebruik zelftesten
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Bezoek en gebruik van het zwembad
1. Om toegang te verkrijgen tot de zwemaccommodatie 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. Zodra zij geen taak meer vervullen,
moeten zij het zwembad verlaten.
2. Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
3. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens
een bezoek aan de zwemaccommodatie bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling
verlies van reuk of smaak.
4. Tussen 5.00 en 01.00 uur is publiek toegestaan. Hiervoor gelden geen aanvullende voorwaarden
op locaties waar maximaal 500 personen aanwezig kunnen zijn. Indien de publiekscapaciteit
hoger is dan 500 is een vaste zitplaats voor iedereen vereist. Bij amateursport is een geldig
coronatoegangsbewijs voor publiek verplicht vanaf 18 jaar. Bij professionele sportwedstrijden is
binnen en buiten een geldig coronatoegangsbewijs verplicht voor publiek vanaf 13 jaar.
5. Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals trainers, geldt geen coronatoegangsbewijs.
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