Aandachtspunten en fases voor opening zwembad De Meene op 19 mei 2021
Met dit document wil het bestuur Stichting Zwembad Ruurlo de gemeente Berkelland informeren over hun
genomen besluit tot verruimde openstelling van het Zwembad de Meene op 19 mei 2021
Onderstaand voorstel tot opening van het zwembad tijdens de corona crisis is met ondersteuning van de
branche-specifieke aanvulling voor de zwembaden door het Protocol Verantwoord Zwemmen 4.1. (d.d. 19-52021) Vanaf het moment dat het zwembad weer opengaat voor publiek staat veiligheid voorop voor onze
sporters en medewerkers.
Uitgangspunten .
• Voor het recreatief zwemmen buiten geldt 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie
en bezoekers houden 1,5 meter afstand.
• Kleedkamers zijn open, maar douches zijn gesloten.
• Registeren en een gezondheidscheck zijn verplicht.
• Een registratie is voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en
personen van eenzelfde huishouden.
• De binnenruimtes op deze terreinen blijven gesloten voor recreatie zwemmers
• Toiletten zijn wel open, net als looproutes door een binnenruimte, die nodig zijn om een deel van het
buitenterrein te bereiken. Binnen geldt de mondkapjesplicht.
• Dit betekent dat bezoekers wel in het omliggende terrein mogen recreëren.
• De terrassen mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.
In het water:
Bij drukte zal er (net zoals voorgaande jaren) een lijn in het diepe bad getrokken worden om de
baantjeszwemmers de ruimte te geven.
Maximaal aantal bezoekers: 1000 (voorstel, eventueel later iets uit te breiden)
Buiten het water:
• Kleedkamers/hokjes, Douches en toiletten binnen zijn alleen voor baantjeszwemmers.
• Recreatieve zwemmers kunnen alleen van buiten kleedruimtes, douche en toiletten gebruik
maken
• Horeca: is take away en binnen zijn geen zitplaatsen.
• 1,5 meter afstand buiten en binnen in het gebouw:
• Algemeen: 1,5 meter afstand houden (voor volwassenen of 17-plussers*) is eigen
verantwoordelijkheid
• Er zullen er op het terrein bordjes opgehangen moeten worden om mensen aan deze regel te helpen
herinneren. Daarnaast zal een paar keer per dag een omroepbericht over deze regel gedaan worden.
Alleen grote groepen hoeven hierop aangesproken te worden.
• Voor schoolklassen of kamp-groepen ligt de verantwoordelijkheid bij de begeleiding. (Dit
zal bij reservering duidelijk gemaakt moeten worden).
• Er wordt een maximaal aantal bezoekers per dag ingesteld. Voorstel: 1000 personen. (eventueel naar
inzicht van het personeel uit te breiden).
Glijbaan
• De glijbaan is in principe open.
• Bij (te grote) drukte bij de glijbaan werken met tijdvakken (net zoals de air-trampoline). Bv van 14.00 –
15.00 uur alleen toegankelijk t/m 12 jr van 15.00uur tot 16.00uur alleen toegankelijk van 13 t/m 18
jaar.
Hygiene:
SZR zorgt dat regelmatig de te gebruiken kleedruimtes en toiletvoorzieningen worden schoongemaakt.
SZR zorgt dat er voldoende desinfectiemiddelen aanwezig zijn. Om verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, is het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes verplicht. De mondkapjesplicht geldt voor
iedereen van 13 jaar en ouder.
Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:
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Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
Probeer drukte te vermijden.
Was vaak je handen.
Draag (indien mogelijk) mondkapjes in publieke binnenruimtes

1.Beheersen bezoekersstroom naar de zwembaden toe
• registeren op lokatie
• Terugbrengen van het aantal deelnemers. Dit maximum vermelden op de website.
• Routing: Er dienen routepijlen aangebracht te worden, dus 1-richtingsverkeer. Markeer de 1,5 meter afstand
voor de kassa/balie/toilet/kleedkamers.
• Sluiting van ruimtes: de douches zijn voorlopig gesloten. De toiletten zijn wel bereikbaar, gelet wordt op 1,5
mtr afstand
• Naleving: een medewerker is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol en is goed herkenbaar.
2. Veiligheid & hygiëne voor medewerkers
• Personeel dient een uitgebreide en goede instructie te krijgen: om de veiligheid van de zwemmers maar
zeker ook van personeel te kunnen garanderen
• Handhaving door personeel: bestuur moet het personeel rugdekking geven om zwemmers aan te spreken op
het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen
gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.
• Extra bescherming medewerkers: kuchschermen en het gebruik van hygiëne handschoenen en extra hygiëne
instructies.
• PIN only: alleen mogelijk met pinbetaling.
• Desinfectie: op meerdere plekken desinfectiemiddelen plaatsen voor zwemmers en medewerkers en
regelmatig de prullenbakken legen.
• Extra schoonmaak: alle deurknoppen en andere handcontactpunten moeten doorlopend worden gereinigd.
• Toiletten: De toiletten worden vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt. Zorg voor een
aftekenlijst op de toilet.
3.Veiligheid & hygiëne voor zwemmers
• Douchen: Er kan niet gedoucht worden.
• Contactoppervlakten schoonhouden: de kleedkamers, toiletten, douches en zwemzaal worden continu
schoongehouden door de medewerkers.
4. Regels voor de individuele zwemmer
• Houd 1,5 meter afstand.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 C°)
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
• Registeren is verplicht.
• Doe thuis je zwemkleding aan en neem schoon ondergoed mee naar het zwembad.
• Arriveer niet eerder dan 5 minuten voor starttijd.
• Houd rekening met de andere zwemmers.
• Vermijd fysiek contact met andere zwemmers.
• Ga na het voltooien van het zwemmen meteen weer naar huis. ( thuis douchen)
• Volg de aanwijzingen van het personeel.
Routing/aanmelden:
1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;
2. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing is zodanig dat bezoekers elkaar
niet of zo min mogelijk kruisen;
3. Inchecken gebeurt bij de kassa. Er is absoluut geen fysiek contact. De zwemmer scant zelf zijn pasje;
4. Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn,
zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering.
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