Protocol veilig zwemmen bij ZPK Budel

Extra aanvulling op versie 3.0

Versie 3.1

In samenwerking met Zuiderpoort

Richtlijnen vanuit 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)
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Mocht er iets foutiefs zijn beschreven in dit protocol, dan horen wij dat graag, jullie kunnen dit
mailen aan secretaris@zpkbudel.nl
Versie 3.1, 05-06-2021
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Aanpassingen per 5 juni 2021
Looproutes
De looproutes zijn als volgt:

Jeugdgroepen:
Deze groepen lopen de gele route. Net al de huidige looproute gaan jullie door de deur naar binnen,
kleden je om en brengen de tassen naar de aangegeven plek (Niet in het blauwe gedeelte). Je wacht
daar op de trainer. Na afloop verlaat je het zwembad via de groene pijlen en kleed je je om in de
groene kleedhokken. Tot slot blijf je niet hangen en vertrek je via de nooduitgang.

Trimgroepen en Master:
Deze groepen lopen de blauwe route en kleden zich om in enkel de blauw gemarkeerde
kleedhokken. Vervolgens loop je enkel via de eerste doorgang de zwemzaal in. Kleding laat je niet in
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de hokjes hangen maar in de garderobe bij de kleedhokjes. Na afloop van de training loop je ook via
de groene route naar buiten en verlaat je het zwembad via de nooduitgang.

Opmerkingen:
-

-

De grote hokken zijn open, maar hier mogen bij het schrijven van deze versie maximaal 4
personen per hok omkleden.
Vanaf maandag 7 juni geldt er een maximum van 20 zwemmers bij de trimgroepen en
Masters
Bij de jeugd blijft een maximum van 30 gelden.
Voorlopig zal er nog geen menging plaatsvinden tussen kinderen en ouderen (18+), dus de
ouders zwemmen nog op de aangepaste tijden, dit omdat bij 17+ nog een 1,5 meter regeling
geldt, ook in het water.
Bij de jeugd onderling geldt deze 1,5 meter regel niet.
Na afloop van de training mag er niet omgekleed worden in de blauw gemarkeerde hokjes.
De hokjes met de gele kruisen zullen wij voorafgaande aan de training openen, deze zijn
mogelijk op slot. Mocht dit onverhoopt vergeten zijn, dan wacht je gewoon en roep je
hooguit even een trainer om deze alsnog te openen, ga niet op eigen initiatief zelf bepalen
waar je gaat omkleden.

Douchen
Met ingang van 5 juni mag er weer gedoucht worden, echter onder de voorwaarde dat de 1,5 meter
gehandhaafd blijft, dus maximaal 4 personen in een douche ruimte.
Om de 1,5 meter te kunnen garanderen dienen enkel de buitenste douches gebruikt te worden.
Dus als volgt:

Om opstoppingen te voorkomen vragen wij jullie om niet uitgebreid lang te gaan douchen.
Voorafgaande aan de training mag er niet gedoucht of gespoeld worden.

Reserveren
Reserveren zal blijven zoals het nu is, dus iedere zwemmer dient zich vooraf te reserveren, via de
website of via de App. Mocht je overigens hulp willen bij de installatie hiervan, geef dit dan aan bij de
trainer, die kan je er wellicht bij helpen.

Tot slot
Tot slot hopen wij op jullie medewerking. Hopelijk leidt dit toch een snellere versoepeling naar het
oude. We hopen op jullie begrip, wij zwemmen zelf ook en lopen ook tegen deze maatregelen aan en
doen dit dus niet om jullie te plagen. Respecteer deze keuzes, het is voor de gezondheid van ons
allen.
Zodra er meer versoepelingen mogelijk zijn laten we dit zo snel mogelijk weten.
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