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Heropening Zwembad vanaf 1 december ‘20
1) Algemeen
Vanaf dinsdag 1 december ’20 mag het zwembad onder bepaalde
voorwaarden opnieuw de deuren openen.
Om gezondheidsrisico’s bij de heropstart zoveel mogelijk te voorkomen
heeft Zorg en Gezondheid een aantal aanbevelingen en richtlijnen
opgesteld.
Wij proberen deze richtlijnen zoveel mogelijk te volgen in functie van wat
mogelijk is in ons zwembad (en de organisatie ervan).
2) Openingsuren
Aangepaste uren (omwille van Covid-19)

Publiek uren

clubs

maandag

16.00 -18.00 u

18.15 – 22.00 u

dinsdag

16.00 -19.00 u

19.30 – 22.00 u

woensdag

14.00 -19.00 u

19.30 – 22.00 u

donderdag

16.00 -19.00 u

19.30 – 22.00 u

vrijdag

16.00 -19.00 u

19.30 – 22.00 u

zaterdag

13.00 -16.45 u

zondag

09.00 – 15.45 u

9.00 – 12.30
/

/

Laatste ingang half uur voor sluitingstijd !

3) Inrichting zwembad
-

Aan de inkom wordt een inkomzuil geplaatst waarop handgel
beschikbaar is, zodat de klanten zowel bij het toekomen, als weggaan
de handen kunnen ontsmetten;

-

-

-

Het dragen van een mondmasker is verplicht overal in het complex,
behalve in het water
Er is bewegwijzering op de vloer aangebracht, zodat inkomende en
uitgaande sporters zoveel mogelijk gescheiden blijven;
In de gemeenschappelijke gangen is markering aangebracht om
‘rechts’ aan te houden;
We proberen zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer op te stellen :
Dit houdt in dat :
• de bezoekers hun zwemkledij reeds onder hun gewone kledij
aanhebben bij aankomst
• de bezoekers via de grote groepskleedkamers naar het
zwembad gaan;
• ze verplicht zijn om hun kledij in een (sport)zak mee te nemen
naar de zwemhal;
• men verplicht een douche neemt vóór het zwemmen;
• vervolgens kan men de zak met kledij in een locker plaatsen
• na de zwembeurt mag er geen douche genomen worden;
• aankleden gebeurt in de individuele kleedkamers.
Bezoekers die tijdens, voor of na de zwembeurt naar het toilet willen,
moeten rekening houden met Social Distancing, slechts 1 persoon per
keer wordt toegelaten in de sanitaire ruimte.
Haardrogers zijn uitgeschakeld.
De kassierster noteert bij het binnen komen, naam en telefoonnummer
van elke klant.

4) Organisatie zwembad
-

-

Er worden 3 brede banen gelegd in het grote bad : 1 baan voor snelle
zwemmers, 1 baan voor middelmatige zwemmers en 1 baan voor trage
zwemmers.
Een ruimte van 2 brede banen wordt voorzien voor recreatief
zwemmen (= spelen).
Het kleine bad wordt voorzien voor recreatief zwemmen.
Zwemmateriaal wordt niet uitgeleend.
Privé-zwemlessen zijn niet meer toegestaan tijdens de publieke uren.

5) Onderhoud en veiligheid
-

De poetsvrouwen en redders zullen instaan voor het onderhoud en
ontsmetten van de infrastructuur.
Er wordt intensief gebruik gemaakt van Waterstofperoxide (via
verstuiving) voor de ontsmetting van vloeren en kleedkamers.
Voor de redders zijn er FFP2-mondmaskers voorzien(verplicht bij
reanimatie) en voor de gekwetsten voorzien we chirurgische maskers
(een zwemmer kan die niet bij hebben in het water).

6) Capaciteit
-

Er worden maximaal 50 zwemmers toegelaten in het zwembad.

-

Er wordt door de redders op toegezien dat er maximaal 6 zwemmers
zijn per baan, 16 zwemmers in de recreatiezone groot bad en 16
zwemmers in het kleine bad.

7) Richtlijnen verenigingen
-

verenigingen regelen zelf op welke manier ze hun sport aanbieden,
rekening houdend met alle voorschriften hierboven en van hun
federatie.

-

men houdt per training/activiteit een aanwezigheidsregister bij, zodanig
dat in geval van besmetting de contacten van de besmette persoon
kunnen gecontacteerd worden. Wij verwachten dus dat de vereniging
minstens de naam en het telefoonnummer van alle deelnemers binnen
de 24 uur ter beschikking kan stellen indien dit opgevraagd wordt.

-

Ouders /begeleiders van kinderen mogen de kleedkamers niet
betreden. De kinderen worden afgezet aan de inkom van het
sportcentrum (of aan de deur van de kleedkamer indien het kind te
jong is).

-

Het gebruik van de kleedkamers mag anders geschieden dan tijdens de
publieke uren bv. 1 kleedkamer per bubbel/zwemles en de kledij in de
kleedkamer laten hangen.

-

Douchen na de zwembeurt blijft verboden.

-

Aangezien kinderen onder de 12 jaar korter bij elkaar mogen, kan
tijdens deze momenten de capaciteit hoger zijn dan 50 (op voorwaarde
dat er voldoende redders aanwezig zijn en dat de bubbels gescheiden
blijven.

-

Zwemmers ouder dan 12 jaar kunnen enkel in bubbel van 4 zwemmers
(steeds dezelfde) per baan zwemmen. Dit wil zeggen dat de vereniging
in dat geval maar 20 zwemmers per uur mag toelaten (5 banen met 4
zwemmers). De begeleidende trainer mag niet mee in het water,
draagt verplicht een mondmasker en houdt steeds rekening met social
distancing van 1,5 meter.

