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Inleiding

In 2020 is zwembad De Hazelaar vanwege de pandemie helaas niet open geweest. Voor 
2021 wil het bestuur het zwembad per 1 mei openstellen voor zwemmers. In dit document 
treft u de maatregelen en voorschriften aan waardoor het bestuur denkt dat dit veilig en 
verantwoord kan in de huidige omstandigheden.

Zwembad De Hazelaar is verantwoordelijk voor de eerste lijn van handhaving van de 
afspraken, zodat er veilig kan worden gezwommen zonder gezondheidsrisico’s. De 
bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal 
gezag. De vrijwilligers van zwembad De Hazelaar doen er alles aan om te voorkomen dat dit 
gezag daadwerkelijk moet optreden.

Vanwege de huidige maatregelen wordt bij opening alleen de mogelijkheid geboden om via 
reservering banen te zwemen. Recreatief zwemmen en recreëren zal in het begin niet 
aangeboden worden. Bij wijzigende maatregelen zal op basis daarvan bepaald worden of er 
nog doorgegaan kan worden met banenzwemmen of dat er een breder aanbod gerealiseerd 
kan worden. 

De maatregelen en veiligheids- en hygiëneregels in dit document zijn tot stand gekomen 
conform;  

- De algemene voorschriften van het RIVM 
- Protocol Verantwoord Zwemmen (11 maart 2021, WiZZ)
- Volledige Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd (versie 9, 08-10-2020)

Algemene informatie 
Zwembad De Hazelaar
Sportparklaan 17
2391 AX  Hazerswoude-Dorp

Contactpersoon zwembad algemeen:
Contactpersoon zwembad voor GGD:



Richtlijnen Corona: Veilige omgeving voor zwemmers en 
vrijwilligers

Algemene veiligheid- en hygiëneregels (richtlijnen RIVM)
Voor iedereen gelden onderstaande regels op basis van de richtlijnen RIVM

- Blijf thuis indien: 
o u klachten heeft die passen bij corona.
o u corona heeft.
o uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid 

heeft.
o uw huisgenoot corona heeft.
o u een nauw contact van iemand met corona bent. 
o u terugkomt uit het buitenland.
o u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder
o u in quarantaine zit en of wacht op uw testuitslag.

- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

- Houd de geldende afstandsregels in acht; 
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes; 
- Was de handen met water en zeep als je 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; 

- Vermijd het aanraken van je gezicht;  
- Schud geen handen; 
- Houd 1,5 meter afstand
- Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Indien achteraf blijkt dat u ondanks de in achtneming van de regels toch tijdens bezoek 
Corona te hebben gehad, kunt u dit melden via info@zwembad-dehazelaar.nl.

Aanvullende veiligheid- en hygiëneregels voor zwemmers
- Het zwembadterrein is alleen na toestemming te betreden (alleen zwemmers  (en 

begeleiders) met een reservering van het desbetreffende tijdslot zijn welkom).
- Van wege de huidige maatregelen is alleen banenzwemmen mogelijk. Recreatief 

zwemmen of recreëren op het terrein is nog niet mogelijk.
- Banenzwemmen duurt 50 minuten en 10 minuten voor omkleden. Wilt u banenzwemmen 

dan regelt u dit vooraf via ons reserveringsysteem. Reserveren is in het begin alleen 
mogelijk als u in het bezit bent van een abonnement van De Hazelaar. Er mag niet meer 
één uur gereserveerd worden.  

- Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
- Zwemmers zijn minimaal in het bezit van een A-diploma.
- Zwemmers/bezoekers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te 

gaan.

- Kom niet eerder dan 5 min voor de afgesproken starttijd naar het zwembad. 

- Houd bij het betreden van het terrein ook 1,5 meter afstand (ook voor de kassa)
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- Zwemmers moeten de corona gezondheidschecklist doornemen en allen vragen met 
NEE kunnen beantwoorden. (zie bijlage gezondheidscheck).

- Bij het betreden van het terrein dient men bij de ingang de handen te desinfecteren. 

- Zwemmers hebben hun zwemkleding bij het betreden van het zwembad al aan. 

- Bij het zwembad is gelegenheid om op 1,5 meter afstand persoonlijke spullen neer te 
leggen. Hier is geen toezicht op. Neem zo min mogelijk spullen van waarde mee. 

- Zwemmers mogen alleen gebruikmaken van hun eigen handdoek.

- Het zwembad wordt op de daarvoor aangegeven plek betreden.

- In het zwembad zijn drie vakken gemarkeerd. In het vak wordt linksom gezwommen. 

- Voor de baanvakken geldt een maximum van 10 zwemmers tegelijk. 

- Een baanvak bestaat uit 2 banen, blijf in het midden 

- Tijdens het zwemmen wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

- Er mag niet ingehaald worden tijdens het zwemmen.

- Het zwembad wordt op de daarvoor aangegeven plaats verlaten.

- Na het zwem men is er gelegenheid om om te kleden. Hierna dient het zwembad zo 
spoedig mogelijk verlaten te worden. 

Aanvullende veiligheid- en hygiëneregels voor begeleiders
- Ook al gaat u niet zwemmen, blijf thuis indien u één van de volgende symptomen hebt; 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

- Begeleiders worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan.

- Kom niet eerder dan 5 min voor de afgesproken starttijd naar het zwembad. 

- Voor begeleiders geldt ook dat ze vooraf moeten reserveren, vanwege het aantal 
gelijktijdig aanwezige bezoekers. 

- Het is niet mogelijk om direct aan het zwembad te zitten. Er is een zone bij het ondiepe 
bad, waar er op 1,5 meter afstand gewacht kan worden.

Aanvullende veiligheid- en hygiëneregels en voorzieningen voor 
vrijwilligers
- Meld je voor je dienst af indien je één van de volgende symptomen hebt; 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.



- Meld je voor je dienst af als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je weer 
ingeroosterd worden.

- Meld je voor je dienst af als iemand binnen jouw huishouden positief getest is op het 
Coronavirus.

- Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na aankomst, voor het eten, na 
toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaan.

- Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment 
fysiek contact. 

- Bij de EHBO post zijn handschoenen en mondkapjes aanwezig. Maak hier gebruik van in 
situaties wanneer er EHBO noodzakelijk is.

- De EHBO-ers worden geïnformeerd over hoe om te gaan met reanimatie. Een 
instructiekaart hiervoor is bij de AED aanwezig. (zie bijlage Reanimatie bij COVID-19) 

- De vrijwilliger bij de kassa draagt tijdens de dienst een mondkapje. Deze zijn bij de kassa 
voor de vrijwilliger beschikbaar.

- Na een tijdslot dient gecontroleerd te worden of iedereen het zwembad heeft verlaten.



Aanvullende veiligheid- en hygiëneregels voor leveranciers
- Geef vooraf door wanneer levering plaat vind.

- Plan levering buiten de tijdsloten om.

- Volg de aangegeven route op het terrein. 

- Was of desinfecteer handen voordat je het terrein betreed. 

Aanvullende veiligheid- en hygiëneregels voor huurders
Op dit moment zijn er nog geen plannen om het zwembad voor huurders ter beschikking te 
stellen. 

Routing/aanmelden 
- De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar. 
- In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt 

dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. 
- Aanmelding  gebeurt bij de kassa doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de 

medewerker de reservering controleert. Er is absoluut geen fysiek contact.
- Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5 meter 

afstand niet in het  geding komt. 
- Zwembad De Hazelaar houdt bij welke personen er op welk moment zijn binnen 

geweest.  

AVG
Bij het reserveren van een tijdsblok wordt per zwemmer de volgende persoonsgegevens 
geregistreerd: Volledige naam 

Telefoonnummer
Emailadres

Ook van  leveranciers worden deze gegevens bij bezoek genoteerd. 

Deze gegevens worden alleen bij een eventuele besmetting gebruikt en worden na 10 dagen 
(incubatietijd corona) verwijderd.

Omkleden
- Zwemmers komen bij voorkeur met zwemkleding onder de gewone kleren naar het 

zwembad en      kleden zich bij het bad om. 
- Na afloop kunnen de kleedhokjes gebruikt worden. 
- De algemene kleedruimten blijven gesloten.
- Bij de kleedhokjes zijn schoonmaak-/desinfectiemiddelen aanwezig.  

Toiletten
- Zwemmers, begeleiders en vrijwilligers wordt verzocht om voorafgaand bezoek thuis 

naar het toilet te gaan. 
- De damestoiletten zijn wel gedurende het bezoek te gebruiken.



- De herentoiletten zijn afgesloten.
- Bij de toiletten zijn schoonmaak-/desinfectiemiddelen aanwezig.  

Douches
- Douches mogen niet gebruikt worden.

Gesloten voorzieningen
- Algemene kleedruimten
- Herentoilet
- Peuterbad
- Ondiepe bad
- Ligweide 
- Speeltoestellen 
- Winkel 
- Terras



Wat te doen in geval van een corona besmetting

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die er genomen worden, blijft het mogelijk dat er een 
bezoeker van het zwembad toch besmet is geweest gedurende het bezoek aan het 
zwembad.
Dit zal in het desbetreffende geval naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek van 
de GGD. 

Indien blijkt dat er een kans is op kans van verspreiding binnen het zwembad, dient dit 
gemeld te worden via info@zwembad-dehazelaar.nl of 0172 – 588676.

Afhankelijk van de situatie kunnen dan de volgende acties in gang gezet worden: 
- Op basis van datum en tijdstip bepalen welke zwemmers, leveranciers en vrijwilligers 

aanwezig waren.
- De desbetreffende personen informeren dat ze mogelijk in contact zijn geweest met 

een besmet persoon.
- Vrijwilligers die mogelijk in contact zijn geweest vervangen in het rooster, totdat ze 

negatief getest zijn. 

Bij iedere besmetting zal op basis van de hiervan bepaalt worden of er wijzigingen 
noodzakelijk zijn van dit protocol of dat er aanvullende maatregelen er genomen moeten 
worden.
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Voorzorgsmaatregelen 

 



Gezondheidscheck

 



Inrichting en routing

Reanimatie bij COVID-19
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