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Protocol verantwoord zwemmen Optisport Renkum.
Inleiding
Binnen Optisport is de afgelopen dagen hard gewerkt om een protocol op te stellen die er voor zorgt
dat de binnenbaden in de gemeente Renkum weer per 12-5-2020 open kunnen. Als basis voor dit
protocol is het protocol: verantwoord zwemmen (versie 1.1) gehanteerd. Alle voorwaarden die in dat
protocol zijn beschreven zijn als basis voor dit protocol wat specifiek is ontworpen voor de
zwembaden in de gemeente Renkum.
Dit protocol is gebaseerd op de huidige kennis en inzichten. Er kunnen ten alle tijden nog
aanpassingen gemaakt kunnen worden t.b.v. de werkbaarheid en de mogelijke aanpassingen in
looproutes. In het protocol verantwoord zwemmen (versie 1.1) wordt de richtlijn van 1,5m gehanteerd.

Algemeen
Van belang is dat we voor alle gasten en medewerkers een veilig omgeving creëren. Hiervoor zijn,
naast de standaard huisregels, nog extra ‘corona voorzorgsmaatregelen’. Deze zullen bij binnenkomst
op de voordeuren en hierna op meerdere plekken worden opgehangen. Zie bijlage 1 corona
voorzorgsmaatregelen.
De locaties zullen zo worden ingedeeld dat er te allen tijde de afstand van 1.5m kan worden
gewaarborgd, vanaf 18 jaar. Dit wordt gerealiseerd door:
- Eenrichtingslooproute.
- Plattegronden/ filmpjes voor gasten waarin te zien is hoe deze routes lopen.
- Voldoende bewegwijzering
- Toegang wordt alleen verleend door inschrijving vooraf)
Extra maatregelen zijn
- beschermingsmiddelen voor medewerkers
- Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep,
minimaal 20 seconden;
- Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
- Daarnaast dienen alle richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.
- Toiletten zijn beschikbaar en dienen daarna direct door de bezoeker zelf te worden
schoongemaakt, desinfectie is beschikbaar
- Zingen en schreeuwen is niet toegestaan
- Het aantal bezoekers van de baden wordt actief bewaakt en geregistreerd. Dit wordt 4
maanden op locatie bewaard
- Bij meer dan 100 bezoekers zullen wij ook een gezondheidscheck doen, ook deze uitkomst
wordt vastgelegd en bewaard.
- EHBO ruimte mag alleen worden gebruikt voor het verlenen van EHBO, daarna zal deze
moeten worden gereinigd.
- Kleedruimtes zijn open en zullen door Optisport en huurders moeten worden gereinigd.
- Kluisjes zijn weer gedeeltelijk beschikbaar en zullen door Optisport en huurders moeten
worden gereinigd.
Om de nieuwe openstelling in goede banen te leiden zullen we extra personeel inzetten binnen onze
locatie. Voor elke locatie zal dagelijks een eind verantwoordelijke worden aangesteld. Deze persoon
heeft de bevoegdheid om te (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen van)

personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie. Daarnaast heeft deze coronaverantwoordelijke
te allen tijde de ruimte om zich binnen de locatie te bewegen en heeft dus geen vaste werkplek.
Dit verschilt per dag. Deze persoon wordt gezien als ‘coronaverantwoordelijke’. Dit kunnen zijn:
- Manager
- Teamleiders
- Senior medewerkers
- Vaste medewerkers
Ook zal er tijdens openstelling te allen tijde een facilitair medewerker aanwezig zijn die continue zich
zal inzetten wat betreft , looproute controle, vragen, desinfecteren en schoonmaken.
Het personeel heeft de instructie reeds ontvangen waarin dit protocol is uitgelegd. Daarnaast zal ook
per locatie nogmaals duidelijk worden uitgelegd hoe we alle maatregelen vorm gaan geven. Denk
hierbij aan:
- Looproutes
- Gebruik beschermingsmiddelen
- Hoe gasten aan te spreken op 1,5m afstand te houden

Receptie:
Bij binnenkomst zal de gast direct worden geattendeerd op de geldende voorzorgsmaatregelen. Ook
dienen de gasten hier de desinfectie middelen te gebruiken die bij binnenkomst in de looproute
worden aangeboden. Zowel op de vloer als op ooghoogte zal de routing worden aangegeven. Daarbij
ook de aanduiding voor gepaste afstand bij punten waar eventueel stilstaande gasten zijn, zoals bij de
receptie. De receptie heeft een kuchscherm en dus gescheiden van de gasten. Contact kan hierdoor
niet worden gemaakt. Betalingen dienen te worden gedaan via de pin.
De deuren zullen overal open en vast worden gezet zodat de gasten deze niet hoeven aan te raken.
De trapleuning zal na de les / banenzwemmen worden gereinigd.

zwembad
Hieronder een beschrijving per activiteit hoe er om zal worden gegaan in de praktijk. Dit is als
aanvulling op het protocol verantwoord zwemmen wat is opgesteld door de samenwerkende partijen
in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad
Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch
Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWARECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond
(NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN),
Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Aantallen per locatie
Doelum
In de locatie bevinden zich 2 zwembaden.
- Wedstrijdbad 25*14 meter = 350 m2
- Instructiebad 10*15 meter = 150 m2
Onder 100 bezoekers dient er geen gezondheidscheck te worden afgenomen, boven de 100
bezoekers wel.

Ouder en kind zwemmen >
Dit vindt plaats in het instructiebad. Ouders dienen 1.5 meter afstand te bewaren, kinderen kunnen
met elkaar spelen tijdens de les. Hierbij zal de instructeur afstand tot de ouders bewaren.
Aankleedkussens zullen door de ouders zelf moeten worden gereinigd, tevens zullen ouders zelf een
handdoek meenemen voor over de aankleedkussens.
Meezingen / zingen is niet toegestaan.
Zwemlessen t/m 12 jaar >
Dit wordt in beide baden gegeven: Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te
bewaren en tot de volwassen zwemdocent is dit ook niet meer nodig. Ouders van de
zwemleskinderen dienen wel afstand te bewaren, evenals de docenten onderling. Er worden geen
handen geschud en we proberen het contact zoveel mogelijk te beperken.

Zwemlessen ouder dan 13 jaar > Fase 1: NVT zijn niet aanwezig

Groepsactiviteiten >
Groepsactiviteiten voor deelnemers vanaf 18 jaar zullen kunnen plaatsvinden in het water, tijdens de
activiteit hoeft er geen 1.5 meter afstand te worden gehouden. Na de activiteit wordt de 1.5 meter
norm direct in acht genomen bij volwassen onderling en van de 13 – 18 jarige ten opzichte van een
volwassenen

Banenzwemmen >
Tijdens de activiteit is er geen afstand meer. Na de activiteit wordt de 1.5 meter norm direct in acht
gehouden tussen volwassenen onderling en van de 13 – 18 jarige ten opzichte van een volwassenen.
Op de banken op het perron zullen gemarkeerde plekken worden gemaakt waarin een straal van
minimaal 1,5m ruimte wordt gecreëerd waar de zwemmers hun kleding en persoonlijke spullen
kunnen neerleggen. We adviseren alle gasten geen waardevolle spullen mee te nemen.

Recreatief zwemmen >
Tijdens de activiteit hoeven kinderen tot 18 jaar geen afstand te bewaren, volwassenen wel. Dat houd
in dat er max. 35 volwassenen kunnen deelnemen aan het recreatief zwemmen in het doelgroep bad.
Na de activiteit wordt de 1.5 meter norm direct in acht gehouden van de 13 – 18 jarige ten opzichte
van een volwassenen.

Aanvullende informatie
De locatie is een multifunctioneel gebouw. De fitness is tevens weer geopend en werkt toegang op
inschrijving. Hierdoor is er betere controle op de regulering van de bezoekers en de looproutes in de
locatie.

Verenigingen en huurders:
Alle gebruikers die gebruik willen maken van de locatie dienen zelf een Protocol op te maken en aan
te leveren die voldoet aan de voorwaarden zoals is beschreven in het protocol verantwoord zwemmen
versie 1.1. Optisport Renkum behoudt zich het recht gebruikers de toegang te ontzeggen als zij niet
voldoen aan deze voorwaarden. Wanneer, na goedkeuring van het protocol, blijkt dat de gebruiker

zich, na herhaaldelijke waarschuwingen, niet houdt aan dit protocol behoudt Optisport Renkum het
recht om de gebruiker alsnog de toegang te ontzeggen. Elke boete die voortkomt uit het niet opvolgen
van het protocol door de gebruiker zal direct worden doorbelast aan de gebruiker.

Bijlage 1. Corona voorzorgsmaatregelen

Bijlage 2. Route aanwijzing

bijlage 3 plattegrond

Bij de ingang staat een medewerker van optisport die de toestroom reguleert.
Ouders die de kinderen komen brengen kunnen pas vanaf de start van de les het pand betreden.
Kinderen komen bij voorkeur met zwemkleding aan het pand binnen. Ook in de kleedruimtes dienen
volwassenen de 1.5 meter afstand te bewaren. Op de zwemzaal kan je je spullen plaasten, deze
staan gemarkeerd met rode kruis (zie foto bank met kruis). Kinderen kunnen na de zwemles en
dienen daarna door de ouder meegenomen te worden. Ouders die de kinderen op komen halen
dienen 5 minuten voor het einde van de les het pand te betreden
De looproute gaan voor de ouders met zwemkinderen via de receptie, direct na toegangsdeur rechtsaf
de gang in, via de lange gang naar de zwemzaal, hierbij staat bij de kruizing een “stop” bord zodat
gasten weten dat ze op elkaar dienen te wachten. Op de zwemzaal kunnen de schoenen en jassen uit
en in de tassen worden gedaan. Dit is aangegeven met kruizen. Ouders lopen via de achterste gang
langs de kleedruimtes naar de receptie en dan rechtdoor naar de uitgang aan de kant van de
tennisbanen. Dit zodat de ouders elkaar niet treffen op de trap. Om het gebouw heen kunnen ze dn
naar de auto. Zo is er een andere ingang dan uitgang.

Banenzwemmers komen via receptie en worden langs rechtergang het zwembad ingeleid, de
linkergang het zwembad uit begeleid, uitgang ook via de tennisbanen.
Hokjes zijn om en om open. Toiletten open en zullen na gebruik worden gereinigd door gebruiker zelf.

