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Algemeen Corona protocol DOS 
Varsseveld 

Versie-informatie 

Versie:  3.0 

Vastgesteld op 31 Mei 2021 

Algemene richtlijnen 
1. Vóórdat je naar een clubactiviteit gaat moet een gezondheidscheck worden uitgevoerd. Het lid is 

hier zelf verantwoordelijk voor en beantwoord de volgende vragen:  

1.1.  Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten? 

• U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). 

• U hoest. 

• U bent benauwd of kortademig. 

• U heeft verhoging of koorts.  

• U ruikt en/of proeft plotseling niet meer, maar uw neus is niet verstopt.  

1.2. Heeft U Corona? 

1.3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts? 

1.4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten? 

1.5. Heeft u een huisgenoot met corona?  

1.6. Bent u in quarantaine?  

Als een van bovenstaande vragen met Ja wordt beantwoord is het lid niet welkom op de training 

of wedstrijd!  

2. Houd 1,5 meter afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor 

kinderen, jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen t/m 12 jaar tot volwassenen). 

3. 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. 

4. Vermijd het aanraken van je gezicht. 

5. Schud geen handen. 

6. Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. 

7. Er gelden landelijke richtlijnen m.b.t. het reanimeren i.v.m. Corona, deze richtlijnen zullen onze 

toezichthouders, trainers en ook het zwembadpersoneel hanteren. 

8. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels binnen het zwembad en zorg ervoor dat 

deze nageleefd worden. 

9. Het dragen van mondmaskers is verplicht. Zowel bij binnenkomst als in de zwemhal tot het 

moment dat je daadwerkelijk het water in gaat. Voor trainers & toezichthouders geldt dat zij 

deze ook tijdens het geven van de training moeten dragen.  

10. Volg de routing zoals aangegeven binnen het zwembad. 

11. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers, het kader en het zwembadpersoneel op. 

12. Deelnemers aan een training moeten geregistreerd worden. Deze informatie moet minimaal 14 

dagen bewaard blijven 
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13. Tijdens groepslessen voor personen boven de 18 jaar is het gedurende de activiteit toegestaan 

om géén 1,5 meter te houden. Zodra de activiteit over is (bijv. wanneer er nieuwe instructies 

worden gegeven) dient er wél 1,5 meter afstand gehouden te worden.  

14. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, 

minimaal 20 seconden. 

15. 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. 

16. De kleedkamers kunnen zowel bij binnenkomst als bij vertrek gebruikt worden. Ook hier dient de 

1,5 meter afstand regel nageleefd te worden. 

17. Voor een snelle doorstroming is het wenselijk de omkleedtijd zo kort mogelijk te houden: trek 

thuis alvast je badkleding aan. 

18. Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden, ga dus voorafgaand aan de training of 

een wedstrijd thuis naar het toilet. 

19. Douches mogen worden gebruikt. Ook hier geldt dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden. 

Het kader/toezicht zal er ook na de training op toezien dat dit gehandhaafd blijft.  

20. Er mogen in principe maximaal 50 personen aanwezig zijn in het zwembad. Dit is exclusief 

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

Bovenstaande richtlijnen zijn opgesteld n.a.v. de richtlijnen van de zwembranche en het protocol van 

Optisport Van Pallandt. Mocht het noodzakelijk zijn zullen we in de toekomst de richtlijnen 

aanpassen. 


