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1. Algemene richtlijnen veiligheid en hygiëneregels voor iedereen in 
en om het zwembad  (op basis van Richtlijnen RIVM) 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 Blijf thuis indien u corona heeft; 
 Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft; 
 Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent; 
 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand van personen boven de 13 jaar; 
 Schud geen handen; 
 Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht. 
 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook 

leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 
1,5 meter afstand te houden; 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het zwembad; 
 Was de handen met water en zeep als uw handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na 
een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus; 

 Douchen is nog altijd niet toegestaan op onze beide locaties; 
 Volg altijd de door ons personeel aangegeven instructies of aanwijzingen op. 

 
 

2. Additionele richtlijnen voor ouders en zwemmers 

2.1 Thuis 
 Trek thuis de badkleding aan onder de ‘gewone’ kleding. Op een aangeduide locatie in het 

zwembad hoeft alleen de ‘overkleding’ (inclusief schoenen) uitgetrokken te worden en (in een 
meegenomen sporttas/big shopper) mee naar buiten te worden genomen: er mag niks in de 
kleedlokalen/op de omkleedplaatsen blijven liggen tijdens de zwemles;  

 Neem een extra (grote) handdoek of een badjas mee zodat uw kind deze na de zwemles kan 
gebruiken om zichzelf warm te houden tot in het kleedlokaal; 

 Gelieve geen schoenen met hak of zwarte zool aan te doen als je kind op vrijdag, zaterdag of 
zondag in Mondriaan zwemt. Dit in verband met gebruik van de sporthal; 

 Er mag één ouder per gezin mee het zwembad in; 
 Beperk het aantal mensen waarmee u naar het zwembad komt:  

- gelieve broertjes/zusjes die niet hoeven te zwemmen, niet mee naar het zwembad te 
nemen; 

- indien mogelijk vragen we jullie om te carpoolen (om een vriendje of vriendinnetje dat op 
dezelfde tijd les heeft, mee te nemen om het aantal personen van boven de 12 jaar op de 
zwembadlocatie nog verder te beperken); 

 Overweeg om niet mee het zwembad binnen te komen als uw kind zich zelfstandig uit en aan kan 
kleden en u dit als ouder ook verantwoord vindt. 
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2.2 Brengen 
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de zwemles naar de ingang van het zwembad. 

Kom ook zeker niet te laat (dit kan tot organisatorische problemen leiden); 
 Omkleden mag alleen op de daarvoor aangewezen en aangeduide plaatsen; 
 Wacht op de ‘droge’ omkleedplaats tot uw kind door ons wordt opgehaald; 
 Geef uw kind een handdoek of badjas mee bij het verlaten van de ‘droge’ omkleedplaats; 
 Ouders mogen niet mee de zwemzaal in (uitzondering voor de ouders waarvan het kind zijn/haar 

eerste zwemles bij ons heeft); 
 Neem bij het verlaten van de ‘droge’ omkleedplaats alle spullen mee. 

 

2.3 Tijdens de zwemles 
 Ouders mogen niet op de ‘droge’ omkleedplaats blijven zitten en moeten via de aangegeven 

route naar buiten lopen/de accommodatie verlaten. 
 

2.4 Ophalen 
 Zorg ervoor dat u 40 minuten na de start van de zwemles weer terug bij de ingang van het 

zwembad bent; 
 Zoek een plekje in de ‘droge’ omkleedruimte. Hier wacht u tot een medewerker u komt halen om 

naar de ‘natte’ omkleedplaatsen te gaan; 
 Houd altijd 1,5 meter afstand van personen ouder dan 12 jaar; 
 Wacht op de ‘natte’ omkleedplek totdat onze medewerkers de kinderen komen brengen; 
 Er is geen mogelijkheid om te douchen;   
 Na afloop dient u volgens de aangegeven route het pand zo spoedig mogelijk te verlaten. 

 

3. Additionele richtlijnen voor medewerkers  
 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;  
 Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig benodigdheden/materialen met 

schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. het gebruik en de 
schoonmaak van materialen;  

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

de 1,5 meter van een ander komt.  

 Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om 

anderen te waarschuwen. 

 Zie je bezoekers die de geldende coronaregels niet naleven, dan je mag je deze bezoeker(s) 

hierop aanspreken.  

 Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om 

anderen te waarschuwen. 
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