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COVID-19 Gedragsregels de Berkelduikers  
Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad, Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis 

van Richtlijnen RIVM), uit het protocol Verantwoord Zwemmen versie 5.0  van 5 juni 2021:  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;  

• vermijd drukte;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;  

• schud geen handen;  

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.  

• In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht 

voor personen ouder dan 12 jaar. 

• Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:  

o geen mondkapjesplicht voor zwemmers;  

o wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;  

• De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er:  

▪ actief wordt gesport (ook op de kant);  

▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, 

training of instructie teveel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van 

een mondkapje wel verplicht. Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.  
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Gedragsregels opgesteld door de Berkelduikers voor goed en verantwoord zwemmen in zwembad 

de Beemd.  

• Volg de routing die door de Beemd is aangegeven.  

• Trek in de “droge” horeca je schoenen uit en badslippers aan. Meld je bij de toezichthouder, 

deze houdt de aanwezigheidsregistratie bij.  

• Kleedkamers zijn beschikbaar echter het verdient sterk de voorkeur om zwemkleding vooraf 

aan te trekken. Dit om de komende en vertrekkende zwemmers zo min mogelijk met elkaar 

in contact te brengen. 

• Het toiletbezoek in de badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden.  

• Douches zijn geopend, waarbij 1,5m in acht genomen dient te worden.  

• De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter 

van de zwemmers vanaf de kant.  

• Tijdens het banenzwemmen/trainen dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd 

nageleefd te worden, tenzij dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren of het 

inhalen. 

• Een kind mag door een ouder/verzorger begeleid worden, mits het maximaal aantal 

personen (50) niet wordt overschreden.  

• Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat een 

ouder/verzorger meegaat om te helpen. Het is de bedoeling dat de 1,5 meter ook in het 

omkleedgedeelte aangehouden wordt. 
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