Stappenplan openstelling zwembaden Sportbedrijf Zaanstad
Fase 1: Geleidelijke opstart.
Acties naar aanleiding van het “Protocol Verantwoord zwemmen”:
-

-

In de relevante ruimtes, op meerdere plekken in de accommodaties, worden de hygiëneregels meerdere
malen herhaald.
Iedereen kan 1,5 m afstand tot elkaar houden door dosering en routering. Waar nodig worden
noodzakelijke ruimten afgesloten.
Er wordt getracht kaartverkoop zo veel als mogelijk via de webshop te laten geschieden, waar dit niet
mogelijk is is een telefonische reservering mogelijk via de receptie.
De vigerende schoonmaakprotocollen worden strikt gehandhaafd.
De aanwezige douches in de locatie zullen fysiek worden afgesloten voor bezoekers.
Per locatie zal er een coronaverantwoordelijke worden aangesteld, deze rol zal veelal door de
vestigingsmanager of teamleider worden ingevuld.
Medewerkers worden geïnstrueerd over het geldende protocol, de wijze waarop zij de werkzaamheden
op een veilige en verantwoorde wijze kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij het protocol moeten
handhaven.
Alle deelnemers/zwemmers komen omgekleed naar de accommodatie en volgen de strikte aanwijzingen
van het personeel.
Alle benoemde activiteiten en teksten zijn als aanvulling op het geldende “Protocol verantwoord
zwemmen” en zal aanvullend richting geven aan de werkwijze van het personeel van het zwembad.

Algemeen:
-

-

-

Per locatie wordt bepaald wat de beschikbare capaciteit is per zwembassin. Hierbij zal rekening worden
gehouden met 10m2 wateroppervlakte per zwemmer. Met deze capaciteit zal de berekening voor
maximaal aantal toegelaten bezoekers per activiteit worden gemaakt.
Toiletten zullen conform het dagelijkse reinigingsprotocol worden schoongemaakt. Daarbij krijgt de klant
extra mogelijkheid de toiletten zelf te desinfecteren middels een spuitfles desinfectiemiddel. De klanten
krijgen een gelijke mogelijkheid om een eigen kleedhokje te desinfecteren.
Voorafgaand aan toegang tot de accommodatie desinfecteert de bezoeker zijn/haar handen bij de
aangegeven zuil/tafel.
Bij de ingang van de accommodatie staat een medewerker die zorgt voor ontvangst van bezoekers en
wijst deze op desinfectie en aanwezigheid van een geldig toegangs-/reserveringsbewijs. Tevens zullen de
huisregels worden toegelicht.
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Zwemlessen:
-

-

Sportbedrijf Zaanstad zal in de eerste instantie starten met de zwemlessen voor de zwemveilige
lesgroepen (Groepen hoger dan het NRZ A diploma.).
De lessen worden volledig vanaf de bassinrand gegeven. De instructeur komt hierbij dus niet in het water.
In een volgende fase kan een lesgever indien nodig wel in het water lesgeven.
Voor invulling van de overige zwemlessen (zoals aquafun) zal er voorrang gegeven worden aan de B & C
lesgroepen.
Om de lessen en het daarbij behorende omkleden op een snelle en veilige wijze te laten verlopen acht
het Sportbedrijf het noodzakelijk om één ouder per leerling, met in achtneming van de 1,5 meter
maatregel, de leerling te laten vergezellen.
Aansluitend aan de les nemen de ouders het kind mee en kleden deze om en verlaten direct de
accommodatie.

Verenigingszwemmen:
-

-

Verenigingen mogen, na opstellen en goedkeuring van hun protocol, gebruik maken van de
zwemaccommodaties.
Verenigingen dragen zelf de verantwoording over het naleven van dit protocol. Het Sportbedrijf zal
steekproefsgewijs controleren of het protocol ook daadwerkelijk door de vereniging wordt nageleefd.
Indien dit niet het geval is kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
De vereniging stelt een coronaverantwoordelijke aan. Deze houdt toezicht op de naleving van het
protocol van de vereniging.

Banenzwemmen:
-

-

Vooropgesteld is banenzwemmen geen recreatief zwemmen. Hier mag dus enkel in de vooraf aangegeven
banen gezwommen worden. De banenzwemmer mag ook alleen gebruik maken van de daarvoor
aangewezen bassin. Banenzwemmen zal worden aangeboden in tijdsblokken van maximaal één uur. Dit
is inclusief het aan en uitkleden.
Kaartverkoop is enkel mogelijk via de webshop of telefonische reservering.
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Doelgroepen:
-

-

De volgende aquasporten zullen worden opgestart in een aangepaste vorm:
o Floatfit
o Trimzwemmen
o Aquarobics
o Bootcamp
o Aquajogging
Voorafgaand aan de les dient een deelnemer zich aan te melden. Dit kan via de webshop of telefonisch
via de accommodatie.
De deelnemers zullen zich via de aangegeven route in de accommodatie omkleden.
Ook bij de doelgroepen zullen de instructeurs de lessen verzorgen vanaf de bassinrand.

Ouder en kind zwemmen:
-

Ouder en kind zwemmen zal worden opgestart in een aangepaste vorm. Per accommodatie kan het aantal
deelnemers verschillen.
De instructeur zal het lesprogramma dermate aanpassen dat er geen direct contact zal zijn tussen
deelnemers onderling of lesgever en deelnemers. Hierbij is te denken aan een aantal stations waarbij er
voldoende afstand te bewaren is. De ouder zal hierbij zorg dragen voor de directe begeleiding van het
kind.

Fase 2: Langzaam terug naar normaal.
Aansluitend aan de eerste fase zal wekelijks gekeken worden naar de mogelijkheden voor opschaling. Waarbij
prioriteit gegeven zal worden aan het gefaseerd opstarten van de zwemlessen, eerst diep dan ondiep.
De volgorde en snelheid van opstarten zal wekelijks door het management van het Sportbedrijf worden
vastgesteld, met in achtneming van de RIVM/Rijksmaatregelen worden opgeschaald.
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