Corona Protocol Woelwaters
Op basis van de persconferentie van 2 november is er door het kabinet besloten dat er
nieuwe maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen met
het corona virus daalt. De basisregels:







Testen bij klachten: Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd
bent
Bij een positieve test: Blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij
gevaccineerd zijn
1.5 meter is een veilige afstand waarmee je anderen en jezelf beschermt.
Schudt geen handen
Was vaak en goed je handen
Hoest en nies in je elleboog.

Vanaf heden (6 november) zal het coronatoegangsbewijs (CTB) worden ingezet voor
sporters en bezoekers van het zwembad vanaf 18 jaar. Deze maatregel geldt ook voor de
kleedkamers, toiletten en horeca.
Om toegang te krijgen tot het zwembad is voor personen vanaf 18 jaar een geldig
coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs, negatieve testuitslag van minder dan 24 uur of een
herstelbewijs) verplicht. Er is een uitzondering gemaakt voor mensen die functioneel
aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers.
Indien er geen geldig toegangsbewijs overlegd kan worden zal er GEEN toegang verleend
worden tot de sportaccommodatie. Conform instructie van de overheid zal hier geen overleg
over plaatsvinden en indien men de instructie om het zwembad te verlaten niet opvolgt kan
de politie ingeschakeld worden.
Algemeen
Looproute
 Als je binnenkomt bij de hal van het zwembad vindt de corona controle plaats in de
hal voordat je door de poortjes heen gaat. Nadat je door de poortjes heen bent ga je
gelijk linksaf, je loopt helemaal door tot de volgende deur en vervolgens ga je linksaf
de (oude) tribune op. Hier zijn kleedhokken voor de verschillende partijen.
 Leden van de Woelwaters lopen door naar achteren waar de grote kleedkamers zijn.
 Bezoekende verenigingen maken gebruik van de 4 middelgrote kleedkamers op de
tribune zelf. De eerste twee is voor heren, de laatste twee is voor dames
gereserveerd.
 Bezoekers/toeschouwers volgen dezelfde route als de sporters en melden zich in de
hal voor de corona controle. Het is niet de bedoeling om via de horeca gelegenheid
de tribune te bezoeken tenzij reeds gecontroleerd.
Trainingen
 Om de druk op het controleren te verminderen is/zijn er geen publiek/ouders
toegestaan tijdens de trainingen.
 Indien ouders mee moeten om hun kind te helpen met omkleden dienen ze dit vooraf
te melden bij de trainer zodat de controle alsnog kan plaatsvinden.
Afdelingsspecifieke zaken
Wedstrijdzwemmen:






Een trainer of aangewezen (afdelings)vrijwilliger voert de corona controle uit op het
betreffende tijdstip.
Bij trainingen geldt dat de controle plaatsvindt 15 minuten voor aanvang van de
trainingstijd tot en met de starttijd. Leden die later binnenkomen mogen niet meer
naar binnen
Bij wedstrijden geldt in principe dat de controle plaatsvindt 30 minuten voor aanvang
tot 30 minuten na aanvang van de starttijd.

Trimzwemmen:
 Een trainer of aangewezen (afdelings)vrijwilliger voert de corona controle uit op het
betreffende tijdstip
 Bij trainingen geldt dat de controle plaatsvindt 15 minuten voor aanvang van de
trainingstijd tot en met de starttijd. Leden die later binnenkomen mogen niet meer
naar binnen
Waterpolo
 Een trainer of aangewezen (afdelings)vrijwilliger voert de corona controle uit op het
betreffende tijdstip.
 Bij trainingen geldt dat de controle plaatsvindt 15 minuten voor aanvang van de
trainingstijd tot en met de starttijd. Leden die later binnenkomen mogen niet meer
naar binnen.
 Bij wedstrijden geldt dat de controle plaatsvindt 30 minuten voordat de eerste
wedstrijd begint tot en met 15 minuten na aanvang van de laatste wedstrijd OF dat
zeker is gesteld dat er geen extra bezoekers meer binnenkomen.
Voor meer informatie:
KNZB Sportprotocol:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/
Protocol Verantwoord zwemmen
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-8.006-11-2021-1.pdf
Veelgestelde vragen NOC*NSF
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgesteldevragen
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdelingsvoorzitters of de rest van het
bestuur.

