
BIJLAGE 01 

 

Richtlijnen gebruik zwembad Scharlakenhof, trainingen bij ZcHaren 
d.d. 15 mei 2020 

 

Voor aanvang betreden gebouw zwembad 

- Zorg dat je badkleding onder je bovenkleding aan hebt. 

- Zorg dat je eigen handgel (hygiënische) bij je hebt. 

- Ouders/verzorgers mogen kinderen brengen en halen maar niet in het zwembad 

komen. 

- Laat je trainer minimaal een uur voor aanvang weten als je niet kunt komen (via App).  

- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang zwemtijd in het gebouw. 

 

Betreden gebouw zwembad 
- Volg de aangegeven route naar het zwembad/kleedruimte. 

- Kleed je uit in een “eigen” kleedhokje en laat daar je bovenkleding liggen. 

- Neem je handdoek en handgel mee naar het badgedeelte.  

- Leg je handdoek in het vak bij de in/uitgang van de kleedruimte. 

- Smeer je handen in met je handgel en leg de handgel ook bij je handdoek. 

- Volg de aanwijzingen van je trainer op. 

- Alle personen van 13 jaar of ouder moeten 1,5m uit elkaar blijven. 

- Gebruik het toilet in het badgedeelte alleen bij uiterste noodzaak. Doe bij toiletbezoek 

wegwerphandschoenen aan en neem hygiënische wegwerpdoekjes mee om de 

toiletbril en deurhandvaten schoon te maken. De handschoenen en doekjes na 

gebruik in de aanwezige prullenbak doen. 

- Geen spelmateriaal gebruiken van het zwembad. Eigen niet uit te lenen materiaal 

mag je gebruiken. 

 

Na afloop van de training 

- Je komt het water uit en loopt naar je handdoek en handgel. 

- Je droogt je af in het badgedeelte (geen douche). 

- Je loopt droog naar je “eigen” kleedhokje, smeert je handen in met handgel en kleed 

je in je hokje verder aan. 

- Voor het verlaten van je hokje, smeer je weer je handen in met handgel en pak je de 

schoonmaakspullen om je kleedhokje schoon te maken. Het gaat om de deur, 

handvaten, bankje en wanden. Dit geldt voor een ieder van 13 jaar en ouder. 

- Voor de zwemmers van 12 jaar of jonger worden de kleedhokjes door een 

aangewezen ouder person schoongemaakt. Deze persoon draagt 

wegwerphandschoenen. 

- Gebruikte doekjes weggooien en je handen weer insmeren met handgel. 

- Rechtstreeks via de aangegeven route naar buiten en dan weer handgel op je 

handen smeren.  

 

We snappen dat het veel van een ieder vraagt, maar alleen op deze manier kunnen we 

elkaar beschermen en toch zwemmen! 

De verantwoordelijken voor het handhaven van de Coronarichtlijnen namens onze zwemclub 

zijn Hans Buis en Elly Diemer. Als regels niet worden nageleefd moeten wij actie 

ondernemen. 

 


