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VOORWOORD 

 

Beste lezer,  

Voor u ligt het aangepast COVID-19 protocol, versie 3, van zwemseizoen 2021 van De 
Tobbe.  

De Tobbe is een recreatief zwembad, waar veel gezinnen veelvuldig gebruik van maken. De 
maatschappelijke bijdrage van het zwembad is ook dit jaar nog groot, doordat corona ons 
nog steeds veel beperkingen oplegt. De Tobbe wil u graag verwelkomen om u op een 
verantwoorde veilige manier weer te kunnen laten zwemmen. Geheel volgens de richtlijnen 
rondom COVID-19. 

De maatregelen in dit protocol komen voort uit de richtlijnen van het RIVM, het Protocol 
Verantwoord Zwemmen versie 3.0 van 11 maart 2021 en het veiligheidsprotocol uit deze 
regio, waarbij we uitgaan van de norm van 1,5 meter afstand en de eigen 
verantwoordelijkheid van onze bezoekers.  

Wij blijven de maatregelen vanuit de overheid en de branche volgen. Ook volgen wij de 
ontwikkelingen in het zwembad zelf. Daar waar we nieuwe maatregelen, verbeteringen en/of 
andere mogelijkheden zien deze zomer, stellen we het plan waar nodig bij.  

Ook al zal deze zomer nog anders dan andere jaren, we hopen toch op een heerlijk 

zwemseizoen! 
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1. Algemene maatregelen: 

➢ Kom alleen naar ons zwembad wanneer je geen last hebt van neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts.  

➢ Zwemmen is voor alle leeftijden mogelijk. 
➢ We hanteren 2 tijdsblokken. Eerste blok voor banenzwemmen en daarna recreatie 

zwemmen voor alle leeftijden. 

2. Hygiëne en gedragsregels 

➢ Bij binnenkomst handen wassen bij de wasbak, naast de EHBO. 
➢ Houdt 1,5 m afstand van elkaar.  
➢ De buitendouche is in gebruik. De binnendouche blijft gesloten; de kleedruimten zijn 

open (rekening houdend met 1,5 m). 
➢ Kledinghangers zijn niet beschikbaar. 
➢ Er vindt geregeld schoonmaak plaats. 

Wij gaan er vanuit dat een iedere bezoeker de handhaving van de medewerkers volgt. 
Bijvoorbeeld als het gaat om het naleven van de 1.5m, maar ook indien er door drukte 

tijdelijke aanpassingen zijn.  

3. Toegang 

Naast de bezoekers met abonnementen worden er ook dagkaarten en  12- badenkaarten 
verkocht.  

4. Bezoekersaantallen en tijdsblokken 

Aantallen: 

➢ In verband met de veiligheid bewaken we het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat 
de 1,5 meter afstand niet in het geding komt. 

➢ Er geldt vanaf 5 juni geen 1,5 meter afstand meer in het water voor iedereen.  
➢ Wel maximaal 50 volwassenen in het bad. Buiten het water dient men vanaf 13+ wel 1,5 

meter afstand te houden tot elkaar. 
➢ Bij te grote drukte houdt het zwembad het recht om de verkoop van dagkaarten (tijdelijk 

weer) stop te zetten.  
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Tijdsblokken: 

Voor de actuele tijdsblokken en openingstijden verwijzen we naar de website 
en info bij kassa zwembad. 

 

5. Medewerkers  

De medewerkers in De Tobbe worden verzocht:  

➢ thuis te blijven bij neusverkoudheid, griepverschijnselen, benauwdheid, koorts; 
➢ de hygiëne regels (meer dan ooit) in acht te nemen; 

 

 

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):  

➢ Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.  

➢ Blijf thuis indien u corona heeft. 

➢ Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde klachten ook koorts of last van benauwdheid 

heeft. 

➢ Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft.  

➢ Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.  

➢ Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.  

➢ Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

➢ Houd de geldende afstandsregels in acht;  

➢ Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek( minimaal 20 seconden) je handen 

met water en zeep  

➢ Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  


