
Beste zwembadgasten, 

 

We mogen weer open! Alle lessen zullen weer volgens het oude (normale) rooster doorgaan. Kijk 

hiervoor op onze website. 

Bezoek van het zwembad  

1. Om toegang te verkrijgen tot de binnenruimtes van de sportaccommodatie is voor personen vanaf 

18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Let op: er is een uitzondering voor mensen die 

functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te 

tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel en vrijwillige lesgevers.  

2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar:  

a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar 

b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden  

c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.  

3. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat 

verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.  

4. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten 

(verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening.  

5. Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. 

Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.  

6. Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.  

7. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens 

een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk 

of smaak.  

8. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs 

helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles en het diplomazwemmen zelf mogen zij niet binnen de 

accommodatie verblijven.  

9. Publiek is niet toegestaan.  

10.Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals (betaalde) trainers, geldt geen 

coronatoegangsbewijs.  

11. Direct na afloop van de zwemactiviteit dient de locatie te worden verlaten. 

 

Hopelijk hebben we u bij deze voldoende 

geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft dan 

kunt u altijd mailen naar 

info@zuiderpoortbad.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team ZuiderpoortBad 

 

 

 


