
 

 

Corona-protocol Zwembad De Bronspot 
 
Het zwembad hanteert de volgende spelregels bij het bezoek aan het zwembad. 
Belangrijkste is dat u reserveert, zonder reservering kunt u geen gebruik maken van het 
zwembad. 

 
Omkleden/douchen:  
 Trek thuis uw badkleding al aan. 
 10 minuten voor aanvang van activiteit zal de voordeur pas geopend worden. 
 Volg bij binnenkomst de aangegeven route. 

 Alle spullen dienen meegenomen te worden naar de zwemzaal (er is geen 
mogelijkheid om een kluisje te gebruiken). 

 Er is zowel voor als na het zwemmen geen mogelijkheid om te douchen. 
 Na afloop dient u volgens de aangegeven route het pand zo spoedig mogelijk te 

verlaten. 

  
Routing/aanmelden:  
1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;  
2. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig 
mogelijk te verlaten;  
3. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt 

dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. 
  
Omkleden:  
1. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder 
de gewone kleding;  

2. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing en de 1,5 
meter afstandsregel dit toelaat;  
3. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 
meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen 
er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande 

en uitgaande kleedruimte aan te wijzen;  
4. Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden 
neergelegd. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten 
achter.  
  

Douche en toiletgebruik:  
1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te 
gaan;  
2. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten 
worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen 
vanuit de branche blijven gelden;  

3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;  
  
Gebruik materialen en hygiëne:  
1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;  
2. Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf-) materialen;  

3. Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon;  
4. Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en 
reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk 
geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra 
aandacht conform richtlijnen.  

  
Groepsactiviteiten:  
1. Vooraf worden deelnemers de mogelijkheid gegeven een plek te reserveren;  



 

 

2. Slechts activiteiten die passen binnen de gestelde beperkende maatregelen zijn 
toegestaan. Dus alleen activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde 
kan worden gewaarborgd;  
3. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het handhaven van de 1,5 meter afstand niet;  
4. Deelnemers worden verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen;  

5. Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de 
aangegeven wijze naar de plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt;  
6. Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers.  
  
Voor huurders (o.a. Zwemsport Parkstad):  
1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting 

vastgesteld en dat deze nageleefd worden;  
2. Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan 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) sport - of 
lesaanbod;  

3. Geef trainers/instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en 
veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren;  
4. Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen 
communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie;  
5. Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op 

ongewenst gedrag 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 zwemmers moeten helpen bij 
het naleven van de regels.  
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