
 

 

Protocol   TTW   Trainingen   Zwemmen  

Voor   alles   geldt:   gezond   verstand   gebruiken   staat   voorop!!!  

 

Protocol   zwembad   trainingen  

● Je   doet   thuis   je   zwemkleding   aan.  

● Neem   een   tas   mee   waarin   je   tijdens   de   training   je   kleding   en   schoenen   kunt   doen.  

● Bij   binnenkomst   na   de   eerste   schuifdeur   moet   je   je   handen   ontsmetten.  

● In   de   hal   doe   je   slippers   aan.  

● In   de   hal   en   rond   het   zwembad   is   een   verplichte   looproute,   deze   wordt   duidelijk   (gemaakt)  

als   je   er   bent.   Vóór   de   training   kunnen   de   kleedkamers   niet   gebruikt   worden.   Omkleden  

gebeurt   aan   de   startblokkenkant   van   het   zwembad   en   op   de   tribune.  

● Ouders   (geldt   alleen   voor   de   donderdagavond)   kunnen   niet   mee   het   zwembad   in,   er   is   op  

de   tribune   geen   gelegenheid   om   te   zitten   (deze   ruimte   wordt   gebruikt   voor   omkleden   voor  

de   training).  

● Douches   kunnen   niet   gebruikt   worden,   niet   voor   en   ook   niet   na   de   training.   Druk   ook   niet  

voor   de   lol   op   de   knop,   de   douches   zijn   lange   tijd   niet   gebruikt   en   moeten   eerst   gecheckt   en  

getest   worden   voordat   ze   weer   gebruikt   kunnen   worden.  

● Na   de   training   kan   je   je   in   de   kleedkamer   in   een   hokje   weer   omkleden   (gebruik   van   een  

omkleedhokje   is   verplicht,   de   bank   in   de   kleedkamer   mag   niet   gebruikt   worden).   Dit  

betekent   dat   er   slechts   vijf   zwemmers   tegelijk   zich   kunnen   omkleden.   Tip:   doe   dit   zo   snel  

mogelijk,   dan   kan   de   volgende   zwemmer   na   jou   het   hokje   gebruiken.  

● Als   je   bent   omgekleed,   verlaat   je   het   zwembad   door   de   deur   links   van   de   schuifdeuren.   Blijf  

niet   hangen   in   de   kleedkamers   of   op   de   gang,   maar   ga   zo   snel   mogelijk   naar   buiten.   En,  

volg   altijd   de   aanwijzingen   op   van   de   trainers   en/of   van   de   daartoe   bevoegde   personen.  

● Tijdens   de   trainingen   wordt   een   presentielijst   bijgehouden.   Stel   dat   een   zwemmer   ziek   blijkt  

te   zijn,   worden   de   andere   zwemmers   van   dit   uur   geïnformeerd.  
● Mochten   er   vragen   zijn   omtrent   het   protocol   dan   kan   je   contact   opnemen   met   bestuurslid   

Marc   Schouten   via   06   -   11   21   72   03   of    marc@ttweesp.nl  
 
Maar   gebruik   vooral   je   verstand   en   blijf   gezond   zodat   wij   heerlijk   kunnen   blijven   sporten.  
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Verder   gelden   natuurlijk   ook   de   standaard   Corona   regels:  

● Blijf   op   de   kant   op   1.5   meter   afstand   van   elkaar  

● Hoest   of   nies   in   je   elleboog!!  

● Was   regelmatig   je   handen   met   zeep.  

● Blijf   thuis   als   je   de   afgelopen   24   uur   een   van   de   volgende   (ook   milde!)   symptomen   hebt:  

neusverkoudheid,   hoesten,   benauwdheid   of   koorts.   Meld   je   dan   af   bij   je   trainer   en   geef  

s.v.p.   aan   of   dit   te   maken   heeft   met   corona   gerelateerde   klachten.  

● Blijf   thuis   als   iemand   in   jouw   huishouden   koorts   (vanaf   38°C)   en/of   benauwdheidsklachten  

heeft.   Als   iedereen   24   uur   geen   klachten   heeft,   mag   je   weer   sporten   en   naar   buiten.  

● Blijf   thuis   als   iemand   in   jouw   huishouden   positief   getest   is   op   het   nieuwe   coronavirus  

(COVID-19).   Omdat   je   tot   10   dagen   na   het   laatste   contact   met   deze   persoon   nog   ziek   kunt  

worden,   moet   je   thuisblijven   tot   10   dagen   na   het   laatste   contact   waarop   deze   persoon   nog  

besmettelijk   was   (volg   hierin   het   advies   van   de   GGD).  

● Blijf   thuis   als   je   het   coronavirus   hebt   gehad   (vastgesteld   met   een   test)   en   dit   in   de  

afgelopen   7   dagen   is   vastgesteld.  

● Blijf   thuis   als   je   in   thuisisolatie   bent   omdat   je   direct   contact   hebt   gehad   met   iemand   waarbij  

het   coronavirus   is   vastgesteld.  

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

neusverkoudheid,   hoesten,   benauwdheid   of   koorts.  
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