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ALGEMEEN 
 
De afstandsregels tussen verschillende bubbels (bv. verschillende clubs) blijven wel gelden.  
 
Iedereen draagt  een mondmasker in de publieke toegankelijke gedeelten (=droge zone: inkom, gang, toiletten, …). 
De maskers mogen enkel afgezet worden in de kleedkamer en in het natte gedeelte.  
 
Er wordt geen publiek toegestaan in het zwembad. 
 
De clubs/groepen dienen er voor te zorgen dat de aanwezigen geregistreerd worden. 
Individuele zwemmers moeten zich registeren aan de kassa De redder noteert. 
Samenscholingen wordt vermeden, iedereen verlaat na het sporten zo vlug mogelijk het zwembad 
 
Iedereen heeft steeds aandacht voor afstand houden, hygiëne en beperken van groepsvorming. 
 
Het zwembad wordt zo ideaal mogelijk verlucht. 
 
De richtlijnen van de redders worden gerespecteerd. 
 
De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad moeten ten alle tijden opgevolgd worden.  
Die richtlijnen primeren op wat in dit protocol beschreven wordt. 
 

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN 
 
We verwachten verantwoordelijk gedrag van alle aanwezigen, de maatregelen in kader van Covid-19 gelden voor iedereen, 
affiches zullen er de aandacht op vestigen. 
 

INKOMHAL 
 

Inkomhal 
De inkomhal is geen verzamelplaats voor sporters en niet-sporters, spreek er dus niet af of blijf er niet rondhangen 
 iedereen gaat via de hoofdingang binnen en buiten. Geen kruising van personen. 
 personen met ziektesymptomen betreden niet het sportcomplex 
 iedereen wacht buiten, ook niet verzamelen in en aan de inkomhal (laat de inkom volledig vrij) 
 iedereen heeft mondmasker op bij het betreden van de inkomhal en houdt die op tot in de kleedkamer 
 iedereen ontsmet de handen links of rechts bij het binnenkomen 
 iedereen betreedt maximum 10 minuten voor de activiteit het zwembad 
 afhalen van kinderen gebeurt buiten (laat de inkom volledig vrij) 
 de deur van de inkomhal blijft open 
Loket 
 slechts 1 persoon bevind zich in de inkomhal en aan het loket 
Toilet 
 blijft gesloten 

 
DROGE GEDEELTE 

 
Doorstroming 
zwemmers moeten overal op een veilige afstand van elkaar kunnen rondlopen. (1,5 m. afstand) 
 iedereen verlaat het zwembad zo vlug mogelijk 



LOKAAL REDDERS 
 

Het is verboden het redderslokaal te betreden. 
 

KLEEDKAMERS 
 

Groepskleedkamers 
De kleedkamers mogen gebruikt worden door een vaste sportbubbel 
 zwemmers komen zo veel mogelijk in zwemkledij en mogen ten vroegste 10 minuten voor de aanvang van de activiteit 

de kleedkamer betreden. De kleedkamer wordt verlaten uiterlijk 10 minuten na het einde van de sportactiviteit. 
Indien mogelijk wordt de 1,5 m. afstand gewaarborgd. 

De kleedkamer worden gereinigd en ontsmet tussen elke sportbubbel 
 2 groepen kunnen niet samen zitten in een kleedkamer 
 Bij wisseling van de sportbubbels zal de kleedkamer ontsmet worden met extra aandacht voor klinken, banken, 

kapstokken, … 
Individuele kleedhokje 
 Maximum 1 sporter per kleedhokje 
 Bij wisseling van de sportbubbels zal de kleedkamer ontsmet worden met extra aandacht voor klinken, banken, 

kapstokken, … 
zwemmers van verschillende tijdsblokken 
Deze zwemmers mogen niet gemengd worden. 
 

DOUCHES 
 

Twee douchen (de twee uiterste) worden gebruikt enkel om zich even af te spoelen (niet wassen). 
 

KASTJES - LOCKERS 
 

Blijven gesloten. Kleren blijven in de kleedkamer en/of kleedhokjes. 
 

TOILET NATTE GEDEELTE 
 

Is geopend. Handen voor en na het gebruik ontsmetten. 
 

EHBO-LOKAAL 
 

EHBO blijft ten allen tijde ter beschikking 
 het lokaal wordt niet als kleedkamers gebruikt 
 Indien EHBO in EHBO-lokaal: enkel de gekwetste naar binnen, de verzorgende en gekwetste dragen mondmasker 
een EHBO-koffer blijft ter beschikking in de sportzaal. Aangepast materiaal is voorhanden. 
 

PUBLIEKE RUIMTE - TRIBUNE 
 

Is gesloten. 
 

ZWEMBAD 
 

Zwemmers moeten enkel voor hun sportmoment in het zwembad zijn en beperkt in aanraking komen met alles.  
capaciteit 
Op basis van beschikbare sportoppervlakte. 
 maximum 10 zwemmers per tijdsblok (10m²/zwemmer) 
Spelmateriaal 
 geen spelmateriaal gebruiken (enkel flexibeams en zwembandjes kunnen individueel gebruikt worden) 
Lokaal berging materiaal 
verboden toegang 


