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Inleiding  
 
 
 
Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen 
dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- 
of buitenbad. 
Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle 
zwemmers medewerkers en vrijwilligers in Nederland. Hierbij rekening houdend dat 
zwembaden veilig moeten zijn. Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de daartoe 
aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop 
zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt. 
In het belang van de gezondheid van alle gasten, leveranciers, medewerkers en vrijwilligers 
vragen wij alle badinrichtingen1 om onderstaande maatregelen uit te voeren en te 
handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen noodzakelijk.  
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Lucht- en zwemwaterbehandeling  
 
 
 
Luchtbehandeling  
De instelling van de luchtbehandeling in het gehele gebouw wordt tijdens openingstijden 
aangepast. Dat houdt in dat het aandeel buitenlucht in principe tot 100% wordt vergroot, de 
recirculatie wordt tot 0 gereduceerd. 
Met deze aanpassing bereiken we dat het aandeel schone lucht in de zwemzaal wordt 
vergroot en eventueel aanwezige virusdelen eerder zijn afgevoerd. 
Buiten openingstijden worden de instellingen ten opzichte van de huidige instellingen niet 
gewijzigd. 
 
Afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht, stijgt het energieverbruik in verband 
met de benodigde opwarming van de buitenlucht tot “zwembadtemperatuur”. 
De klimaatbeleving van de bezoeker kan anders (lees iets koeler of vochtiger) worden, zeker 
als de natte bezoeker op het perron is. Dit is een gevolg van de aangepaste 
luchtbehandeling. 
(Tip: Zorg voor zo min mogelijk wachttijd op de kant voor leskinderen en laat hen zo veel 
mogelijk zwemtijd in het water doorbrengen.) 
 
Alleen bij onoverkomelijke problemen, ontstaan door het afwijkende klimaat, kan er in 
overleg worden aangepast. 
 
 
Zwemwaterbehandeling 
De instellingen Vrij Chloor en Zuurgraad (pH) worden aangepast. 
 
Dat houdt in dat we de setpoints van de installatie gaan aanpassen tot de genoemde 
waarden uit de richtlijn, voorwaarde is dat de gemeten waarden van het zwemwater wel 
binnen de gestelde eisen blijven. 
Proefondervindelijk wordt bezien wat de beste instellingen zijn. Iedere zwembad is 
tenslotte verschillend: denk dan bijvoorbeeld aan de installatie, het bassin en de aantallen 
zwemmers. 
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De richtlijnen die daarbij worden aangehouden:  
- Binnenbaden >20m²: vrij chloor 1.4 mg/l  (of tussen 1.1 – 1.4) 
- Binnenbaden <20m²: vrij chloor 1.5 mg/l (of tussen 1.1 – 1.4) 
- Zuurgraad in alle baden; pH 7.0 tussen (7.0 -7.2) 

   
Voor de zwemmende bezoeker is de verwachting dat er waarschijnlijk geen effect zal 
optreden. Hooguit, als men daar gevoelig voor is, rode ogen. 
Noteer de eventuele opmerkingen en/of klachten van de zwemmers zodat er inzicht komt in 
de ervaringen. 
 
  
Actie voor Zwemcentrum Rotterdam 
- In plaats van 2x, wordt 3x per dag het water van de bassins gemeten. Het is 

belangrijk om dit kwalitatief goed en nauwkeurig te doen, werk volgens de bestaande 
werkmethode; 

- Bij afwijkingen wordt eerst nog 2x gemeten met een nieuw watermonster en een 
gelijkwaardige meting, bij blijvende gelijke afwijking wordt er opgeschakeld richting 
Heijmans (zwemzaal medewerker doet dit richting de locatiemanager); 

- De onder- en bovengrens waarop gewaarschuwd wordt verandert; 
  # De ondergrens voor Vrij Chloor wordt verhoogd naar 0.8 (i.p.v.: 0.5) 
  # De bovengrens PH wordt verlaagd van 7.5 (i.p.v.: 7.8) 
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Algemene voorschriften bezoekers 
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Douche en toiletgebruik 
Wij adviseren voorafgaand aan het bezoek aan Zwemcentrum Rotterdam thuis naar het 
toilet te gaan. Toiletbezoek in het zwembad dient tot een minimum beperkt te worden. U 
kunt gebruik maken van de opengestelde douches in beide doucheruimtes.  
 
 
Routing en omkleden 
De routing is dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. 
Binnenkomst is voor iedereen via de hoofdingang/personeelsingang aan de voorkant van 
het gebouw, vertrek is via de achteruitgang. Op deze manier is het gehele gebouw 
eenrichtingsverkeer. Uitzondering voor de mindervalide/senior bezoekers, deze mogen op 
de terugweg gebruik maken van de lift via de hoofdingang.  
 
Wij adviseren om de badkleding vooraf al onder de gewone kleding aan te trekken, hierdoor 
zal de tijd in de kleedruimte zo beperkt mogelijk blijven. U kunt voor en na het zwemmen 
gebruik maken van de wisselcabines en gemeenschappelijke kleedruimtes. Uiteraard moet 
u 1,5 meter afstand van elkaar houden. De gemeenschappelijk kleedruimtes worden in 
vakken ingedeeld van 1,5 meter, de wisselcabines zijn om en om beschikbaar.  
 
Na het verkleden stopt u alles in een tas en neemt deze mee naar de zwemzaal (lockers zijn 
niet beschikbaar, kleding mag niet achterblijven in de kleedruimte). In de zwemzaal loopt u 
linksom het bad (met de klok mee) tot u aangekomen bent bij de kledingrekken. Stop de tas 
in het kledingrek (let op, 1 tas per vak) en vervolg de weg naar de aangewezen plek om het 
water in te gaan.   
 
Na het zwemmen verlaat u het water aan de kant van de tassenrekken. U pakt uw tas en 
loopt linksom het bad (met de klok mee) naar de kleedruimte. Na het omkleden verlaat u de 
accommodatie via de achteruitgang.  
Vanzelfsprekend blijft de 1,5 meter afstand regel gedurende het gehele proces onverkort van 
kracht.  
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Openingstijden  
Er is een programmering tot en met zondag 19 juli 2020 en een zomerprogramma van 
maandag 20 juli 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020.  
  
 
Ticket verkoop 
We stimuleren alle klanten om zo veel mogelijk een ticket via de webshop te reserveren en 
zo nodig te betalen. Mocht dit voor iemand echt niet mogelijk zijn (denk aan ouderen) kan 
er een ticket aan de receptie gereserveerd en betaalt worden.  
 
Uitleg online kaartverkoop, bijlage 1 
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Algemene voorschriften personeel 
 
 
 
1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan; 
2. Houd 1,5 meter afstand; 
3. Schud geen handen; 
4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het 

eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat; 
6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij 

start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van 
materialen; 

7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment 
fysiek contact; 

8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

9. 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; 

10. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

11. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 
dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 

12. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

14. Geforceerd stemgebruik langs het bad, zoals schreeuwen en ook zingen, is niet 
toegestaan 

15. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als 
medewerker binnen de 1,5 meter van een ander komt;  

16. Indien je positief getest bent op het dragen van het corinavirus, volg dan de GGD-
instructies om anderen te waarschuwen. 
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Protocol receptie / ticketing  
 
 
 
Toegangspoorten  
Alle toegangsgroepen zijn aangepast, de poorten zijn zoals gebruikelijk in gebruik. 
Uitzondering voor het schoolzwemmen/vangnetzwemmen en de particuliere zwemles.  
 
 
Kiosk 
De kiosk is niet in de juiste looproute te plaatsen, deze zal dus voorlopig uitgeschakeld 
blijven.  
 
 
Kaartverkoop recreatiefzwemmen / aquasporten  
Zie voor informatie bijlage 1.  
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Scannen ticket en registreren bezoeker (recreatiefzwemmen / aquasporten) 
Dit gaat weer op de gebruikelijke manier, zie voor uitleg bijlage 1.  
 
 
Particuliere zwemles  
Voor de particuliere zwemles zal er voor de receptie niet veel veranderen. Alle leerlingen 
moeten inschrijven via een aanmeldformulier en krijgen daarna van Dianne een 
bevestiging, met daarin de startdatum en de lestijd. In deze mail zal alle informatie en 
richtlijnen die vooraf meegegeven kunnen worden al gedeeld worden.  
Van Dianne zullen jullie altijd een lijst ontvangen met de gereserveerde zwemles kinderen 
per lesgroep. De MiFare lezer zal op de balie komen te liggen, de klant kan hier zelf de pas 
scannen. Alles blijft verder hetzelfde, jullie halen er een les af en de klant kan naar binnen.  
Nog een paar belangrijke aandachtspunten:  

 Controleer goed of de leerling die voor je staat op de lijst staat om zo het te veel aan 
klanten binnen te voorkomen.  

 Jullie krijgen ook een lijst met welk niveau in welke kleedkamer gaat omkleden, 
graag dit bij iedere klant nogmaals aangeven (hebben ze ook al in de mail 
ontvangen).  

 Als je ziet dat je de laatste les van de pas haalt en de pas dus leeg is, stimuleer de 
klant dan om tijdens de les terug te komen om de pas alvast op te laden om het 
volgende bezoek geen opstoppingen te creëren.  

 Alle lessen zijn verlengd. Mocht er toch iemand aan de kassa staan met een verlopen 
kaart, schrijf de naam op en laat de klant binnen. We kijken er later naar. Er is nu 
geen tijd voor discussies en zoeken aan de receptie.  

 
 
Pin only 
Voorlopig hebben wij geen contant geld in omloop, er kan alleen gepind worden!  
 
 
Gezondheidscheck  
Er komt een poster van de gezondheidscheck bij binnenkomst (BG) en bij de receptie (1e 
etage). Is de hoofdingang bemand zal de controle hier plaatsvinden, is dit niet het geval 
dient dit aan de receptie te gebeuren.  
Door de AVG wetgeving zal de gezondheidscheck mondeling plaatsvinden. Laat de klant de 
poster lezen, bij bevestigende antwoorden kan er geen toegang tot de accommodatie 
worden verleend.  
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Uitleg personeelspunt hoofdingang  
 
 
 
Het personeelspunt bij de hoofdingang is het eerste contact met de klant, hierbij een aantal 
belangrijke aandachtspunten: 

1. De klanten ontvangen en vragen naar de reservering.  
 Indien er niet gereserveerd is stem je af met de receptie of er nog plaats is voor je 

deze klant binnen laat.  
2. Gezondheidscheck uitvoeren.  
3. De klanten hun handen laten desinfecteren. 
4. Klanten informeren dat het gebouw eenrichtingsverkeer is, de uitgang is aan de 

achterkant van het gebouw.  
5. De klanten bij voorkeur de trap laten gebruiken. 

 Alleen mindervalide en senioren die echt niet met de trap kunnen mogen met de 
lift. Deze klanten informeren dat ze ook via deze weg terug mogen.  
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Activiteiten 
 
 
 
Zwemcentrum Rotterdam heeft gekozen om de volgende activiteiten aan te bieden:  

 Recreatieve zwemactiviteiten 
o Banenzwemmen  
o Banenzwemmen Dames 
o Banenzwemmen Heren 
o Banenzwemmen 55+ 
o Gezinszwemmen  
o Vrijzwemmen t/m 18 jaar 

 Aquasporten 
o FloatFit 
o AquaJump 
o AquaRobics 
o AquaPower 
o FiftyFit 
o AquaBootcamp 

 Zwemlessen  
o Reguliere zwemles / Zomerzwemlessen  
o EasySwim  
o Schoolzwemmen / Vangnetzwemmen  

 Verhuur 
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Spelregels bezoekers aantallen (i.v.m. kleedkamercapaciteit en meerdere activiteiten in het pand)  
 Recreatieve zwemactiviteiten  

o Banenzwemmen 23- en 25 meter = 7 bezoekers per baan 
o Banenzwemmen 50 meter = 10 bezoekers per baan  
o Gezinszwemmen 25-meterbad (heel bad) = 60 bezoekers 
o Vrijzwemmen t/m 18 jaar 25-meterbad (heel bad) = 100 bezoekers 

 Aquasporten  
o FloatFit & AquaJump = 20 deelnemers 
o Aquasporten = 7 deelnemers per baan (max. 42) 

 Zwemlessen 
o Reguliere zwemles / Zomerzwemlessen = 10 per zwemonderwijzer  
o EasySwim = 8 per zwemonderwijzer  
o Schoolzwemmen / Vangnetzwemmen = Afhankelijk van aanvraag  

 Verhuur 
o Gelijk aan de eigen activiteiten van Zwemcentrum Rotterdam.  
o In het water is afstand houden niet nodig, op het perron, in de 

kleedaccommodatie en in de rest van het gebouw dient altijd 1,5 meter 
afstand gehouden te worden.  

o Altijd in overleg met het management van Zwemcentrum Rotterdam 
afstemmen i.v.m. het mogelijk plaatsvinden van meerdere activiteiten naast 
elkaar.  
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Banenzwemmen  
 
 
 
1. De toezichthouder blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers 

vanaf de kant. 
2. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. 
3. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor 

volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 
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19 

 

  



 

20 

 

Gezinszwemmen  
 
 
 
1. Volwassen dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel 

binnen het water als erbuiten. 
2. Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat zij geen afstand hoeven te bewaren. Jongeren tussen 

de 13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren ten opzichte van volwassenen. 
3. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte 

van de aanwezige toezichthouders. 
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Vrijzwemmen t/m 18 jaar  
 
 
 
1. Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat zij geen afstand hoeven te bewaren. Jongeren tussen 

de 13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren ten opzichte van volwassenen. 
2. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte 

van de aanwezige toezichthouders. 
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FloatFit & AquaJump   
 
 
 
1. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht.  
2. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor 

volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 
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Aquasporten  
 
 
 
1. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht.  
2. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor 

volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 
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Zwemlessen 
 
 
 
1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de 

kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant. 
2. Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht. 
3. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en 

begeleiders. 
 
 
Het zwemmen  
De ouders helpen de kinderen met omkleden, stoppen alle kleding en schoenen in een tas 
en nemen deze mee naar buiten. De kinderen blijven in de kleedkamer achter en de ouders 
gaan via de achteruitgang naar buiten. Maximaal 5 minuten voor het einde van de zwemles 
mogen de ouders weer via de hoofdingang het gebouw binnenkomen om de kinderen weer 
te helpen aankleden. De kinderen die zonder ouders zijn nemen de tas met kleding mee de 
zwemzaal op en leggen deze op de aangewezen plek neer.  
De docent haalt zijn/haar lesgroep voor de les op in de desbetreffende kleedkamer. Tussen 
iedere les is hier 15 minuten wisseltijd voor ingeroosterd. Iedere docent heeft hier ruim de 
tijd voor.  

 Niveau watergewenning + Niveau 1 
o Jongens kleedkamer 1 
o Meisjes kleedkamer 2 

 Niveau 2 + Niveau 3 
o Wisselcabines  

 Niveau B + Niveau C + Niveau ZVH 
o Jongens kleedkamer 3 
o Meisjes kleedkamer 4 
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Alle ouders van niveau watergewenning gaan mee naar binnen en gaan op een van de 
aangegeven zitplekken zitten, deze zijn aangegeven met een “”.  
Aan het einde van de les brengt de docent alle kinderen weer in de juiste kleedkamer terug. 
In de tussentijd zijn de ouders weer in de kleedkamers aangekomen om hier de kinderen te 
helpen omkleden. De ouders die op de zwemzaal zitten (niveau watergewenning) lopen 
achteraan de stroom mee richting de kleedkamers.  
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Verhuur 
 
 
 
1. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht.  
2. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor 

volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 
3. Bezoekers moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval van 

een eventuele uitbraak. Deze gegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard.  
4. Indien de locatie ruimte biedt aan meer dan 100 bezoekers (exclusief personeel) binnen 

of meer dan 250 bezoekers (exclusief personeel) buiten (en binnen gecombineerd) dan 
is naast registratie ook een gezondheidscheck verplicht. De dient mondeling uitgevoerd 
te worden en zal i.v.m. de AVG wetgeving nergens geregistreerd worden.  

 
 
Aantal deelnemers 
Deze zijn gelijk met de aantallen van de eigen activiteiten van Zwemcentrum Rotterdam. 
Het aantal dient altijd in overleg met het management van Zwemcentrum Rotterdam 
afgestemd te worden i.v.m. het mogelijk plaatsvinden van meerdere activiteiten naast 
elkaar.  
 
 
Schoonmaak  
Zwemcentrum Rotterdam stelt alle materialen en middelen ter beschikking voor het 
schoonmaken en desinfecteren van de gebruikte ruimtes. Hiermee voorkomen wij een 
wildgroei aan producten die door elkaar gebruikt gaan worden. Niet alle producten kunnen 
goed met elkaar samen en bij verkeerd gebruik in combinatie met elkaar creëren we juist 
bacteriegroei.  
Alle huurders zijn wel zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van handdesinfectie 
middelen en zo gewenst handschoenen. Iedereen is verplicht na het gebruik alle 
oppervlakken te reinigen en desinfecteren met de door Zwemcentrum Rotterdam 
beschikbaar gestelde producten en middelen.   
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Voorschriften leveranciers en monteurs  
 
 
 
Alle leveranciers melden zich bij de hoofdingang bij het aanwezige personeelslid, indien 
niet aanwezig bij de receptie. Dit personeelslid zal via de portofoon overleggen waar deze 
leverancier heen moet en via welke route. Daarnaast dient iedereen bij binnenkomst en 
vertrek de intekenlijst in te vullen.  
 

 
 
 
 


