
Corona   Protocol   Zwem-   en   Polovereniging   DOS   Varsseveld   
In   het   corona   protocol   voor   Zwem-   en   Polovereniging   DOS   Varsseveld   staat   veiligheid   en   
gezondheid   van   onze   leden,   vrijwilligers   en   bezoekers   voorop.   Daarom   vragen   wij   alle   leden,   
vrijwilligers   en   bezoekers   om   onderstaande   maatregelen   uit   te   voeren   en   te   handhaven.     

  
Algemene   richtlijnen   
  

● Blijf   thuis   als   je   de   afgelopen   24   uur   een   van   de   volgende   (ook   milde!)   symptomen   
hebt:   neusverkoudheid,   hoesten,   benauwdheid   of   koorts.   

● Blijf   thuis   als   iemand   in   jouw   huishouden   koorts   (vanaf   38°C)   en/of   
benauwdheidsklachten   heeft.   Als   iedereen   24   uur   geen   klachten   heeft,   mag   je   weer   
sporten   en   naar   buiten.   

● Blijf   thuis   als   iemand   in   jouw   huishouden   positief   getest   is   op   het   coronavirus  
(COVID-19).   Omdat   je   tot   10   dagen   na   het   laatste   contact   met   deze   persoon   nog   
ziek   kunt   worden,   moet   je   thuisblijven   tot   10   dagen   na   het   laatste   contact   waarop   
deze   persoon   nog   besmettelijk   was   (volg   hierin   het   advies   van   de   GGD).   

● Blijf   thuis   als   je   het   nieuwe   coronavirus   hebt   gehad   (vastgesteld   met   een   
laboratoriumtest)   en   dit   in   de   afgelopen   7   dagen   is   vastgesteld.   

● Blijft   thuis   als   je   in   thuisisolatie   bent   omdat   je   direct   contact   hebt   gehad   met   iemand   
waarbij   het   nieuwe   coronavirus   is   vastgesteld.   

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

● Houd   1,5   meter   afstand   van   iedere   andere   persoon   buiten   jouw   huishouden   
(uitzondering   voor   kinderen   en   jongeren   tot   18   jaar   onderling   en   kinderen   tot   en   met   
12   jaar   tot   volwassenen).     

● 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.     
● Hoest   en   nies   in   je   elleboog   en   gebruik   papieren   zakdoekjes.     
● Zingen   en   schreeuwen   is   niet   toegestaan.   
● Er   gelden   landelijke   richtlijnen   m.b.t.   het   reanimeren   i.v.m.   Corona,   deze   richtlijnen   

zullen   onze   toezichthouders,   trainers   en   ook   het   zwembadpersoneel   hanteren.     
  

   



Zwem   en   polo   specifieke   richtlijnen   
  

● Zorg   dat   je   op   de   hoogte   bent   van   de   geldende   regels   geldend   binnen   het   zwembad   
en   zorg   ervoor   dat   deze   nageleefd   worden.     

● Het   dragen   van   mondmaskers   tot   aan   de   ‘blauwe’   deuren   is   verplicht.   
● Volg   de   routing   zoals   aangegeven   binnen   het   zwembad.   
● Iedereen   van   18   jaar   en   ouder   houdt   1,5   meter   afstand   tot   personen   van   18   jaar   en   

ouder   (ook   in   het   water!).   Kinderen   tot   en   met   12   jaar   hoeven   onderling   en   tot   
volwassenen   geen   afstand   te   houden.   Ook   leden   van   1   huishouden   hoeven   dat   niet.  
Ook   jongeren   tot   18   jaar   hoeven   onderling   geen   1,5   meter   afstand   te   houden.   

● Volg   altijd   de   aanwijzingen   van   de   trainers,   het   kader   en   het   zwembadpersoneel   op.   
● Deelnemers   aan   een   training   moeten   geregistreerd   worden.   Deze   informatie   moet   

minimaal   14   dagen   bewaard   blijven.   
● Er   mogen   geen   trainingen/instructies   in   groepsverband   gegeven   worden   aan   

groepen   groter   dan   4   personen.   Er   wordt   dus   individueel   of   in   groepen   van   maximaal  
4   personen   getraind.   

○ Bij   het   trainen   in   groepsvorm   dient   er   1,5   meter   afstand   gehouden   te   worden.   
○ Bij   het   trainen   in   groepsvorm   moet   er   een   duidelijk   afbakening   zichtbaar   zijn   

voor   de   groepen.   
○ Tijdens   de   trainingen   mag   er   niet   gewisseld   worden   in   samenstelling   van   de   

groepen.     
● 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.   
● Voor   het   organiseren   van   activiteiten   in   verenigingsverband   anders   dan   de   reguliere   

trainingen   en   officiële   wedstrijden   dient   overleg   met   en   toetsing   door   het   bestuur   
plaats   gevonden   te   hebben.   

● Er   kan   gebruik   gemaakt   worden   van   de   de   gemeenschappelijke   kleedruimten   als   de   
1,5   meter-richtlijn   gewaarborgd   kan   worden.    

● Kleedkamers   rechts   worden   gebruikt   vóór   het   zwemmen,   kleedkamers   links   worden   
gebruikt   na   het   zwemmen.   

● Voor   een   snelle   doorstroming   is   het   wenselijk   de   omkleedtijd   zo   kort   mogelijk   te   
houden:   trek   thuis   alvast   je   badkleding   aan.   

● Toiletbezoek   dient   tot   een   minimum   beperkt   te   worden,   ga   dus   voorafgaand   aan   de   
training   of   een   wedstrijd   thuis   naar   het   toilet.   

● Douches   mogen   niet   gebruikt   worden.   
● Er   mogen   maximaal   30   personen   van   DOS   aanwezig   zijn   voor   het   zwemmen.   Dit   is   

inclusief   kader/toezicht.   Het   aanwezig   kader   ziet   er   op   toe   dat   dit   aantal   gehandhaafd   
blijft.  

● Er   mogen   bij   alleen   volwassenen   maximaal   16   personen   exclusief   trainers   aanwezig   
zijn   van   DOS   aanwezig   zijn   voor   het   zwemmen.   Dit   is   inclusief   kader/toezicht.   Het   
aanwezig   kader   ziet   er   op   toe   dat   dit   aantal   gehandhaafd   blijft.   

  
   



De   Horeca   
● De   Horeca   is   gesloten.   

  
Bovenstaande   richtlijnen   zijn   opgesteld   n.a.v.   de   richtlijnen   van   de   zwembranche   en   het   
protocol   van   ’t   van   Pallandtbad.   Mocht   het   noodzakelijk   zijn   zullen   we   in   de   toekomst   de   
richtlijnen   aanpassen.   
  


