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Inleiding 

De samenwerkende partijen in de zwembranche publiceerden op 8 mei 2020 een Protocol 
Verantwoord Zwemmen dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden. 

Het RIVM en het kabinet maakten op 6 mei 2020 in een update over de maatregelen met 
betrekking tot het coronavirus bekend dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open 
mogen. Vanaf 29 april mochten de buitenbaden alweer open, alleen voor jeugd. Vanaf 11 mei 
is buiten sporten voor iedereen toegestaan en mogen de binnenbaden ook weer open. 

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. In samenwerking met de zwembranche 
willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te 
nemen in ons binnen- en buitenbad. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een 
veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport. In het belang van de 
volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers zullen 
zwembadinrichtingen de maatregelen in het protocol uitvoeren en handhaven. Daarnaast is 
naleving van de regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk. Alleen op deze manier 
kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier 
gebruik kan maken van de zwembaden. 

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de 
zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale 
Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, 
Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, 
HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse 
Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging 
Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, 
Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse 
Zwembond (KNZB). Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om 
de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, mogelijk te maken. 

Op basis van de beschikbare protocollen is dit beheersplan opgesteld. Het beheersplan is 
specifiek bedoeld voor de Schelp. Het voornaamste doel van dit document is medewerkers 
uniform te informeren over de bedrijfsvoering zoals deze in fase 1 georganiseerd wordt. 

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is als bijlage 1 opgenomen in dit beheersplan. 

De Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd is als bijlage 2 opgenomen in dit beheersplan. 
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Programmering eigen activiteiten Fase 1 

In de eerste fase na opening wordt gestart met een beperkte programmering. Bij de 
organisatie van deze activiteiten houden we strikt rekening met de richtlijnen zoals deze in 
de protocollen (zij bijlagen) zijn beschreven. De maximale aantallen per bassin zijn binnen 
Fase 1 berekend op 10 m2 per bezoeker op: 

Wedstrijdbad  maximaal 36 bezoekers 

Instructiebad  maximaal 15 bezoekers 

Recreatiebad  maximaal 30 bezoekers  

Het doel van de eerste programmering is voornamelijk het wennen aan een geheel nieuwe 
situatie voor zowel medewerkers als bezoekers. Daarnaast kan het protocol worden 
beoordeeld en waar nodig bijgesteld voordat Fase 2 start. 

 

Aanvang activiteiten: 

Met ingang van maandag 25 mei Zwemlessen voor de jeugd t/m 12 jaar, Banen 
zwemmen, Aquasporten, ouder- en kind zwemmen 

 

 

 

Programmering in Fase 1 per bassin    

Banen Zwemmen 
 
 
Dag  Tijd  Bassin   Maximaal bezoek 
 
Maandag 07.00-07.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
  08.00-08.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen)  

12.00-12.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
 
 

Dinsdag 07.00-07.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
08.00-08.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
12.00-12.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
19.30-20.15 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
 

Donderdag 07.00-07.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen)  
08.00-08.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen)  
12.00-12.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
19.30-20.15 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
 

Vrijdag  07.00-07.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
08.00-08.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
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12.00-12.45 Wedstrijdbad  36 (max 12 per 2 banen) 
Aquasporten 
 
Dag  Tijd  Activiteit  Bassin  Maximaal bezoek 
 
Maandag 09.30-10.15 AquaVitaal  Instructiebad 15 
Maandag 10.00-10.45 AquaJogging  Wedstrijdbad 36 
Maandag 18.45-19.30 AquaJogging  Instructiebad 15 
Maandag 19.00-19.45 AquaRobics  Recreatiebad 30 
Maandag 20.00-20.45 AquaDrumsVibes Recreatiebad 30 
 
Dinsdag 19.00-19.45 AquaRobics  Instructiebad 15 
Dinsdag 20.00-20.45 AquaLatin  Instructiebad 15 
 
Woensdag 09.00-09.45 AquaJogging  Wedstrijdbad 36 
Woensdag 09.30-10.15 AquaVitaal  Instructiebad 15 
Woensdag 20.00-20.45 AquaZumba  Recreatiebad 30 
 
Donderdag 20.00-20.45 AquaRobics  Instructiebad 15 
Donderdag 21.00-21.45 AquaJogging  Instructiebad 15 
 
Vrijdag  09.30-10.15 AquaVitaal  Instructiebad 15 
Vrijdag  10.00-10.45 AquaJogging  Wedstrijdbad 36 
 
 
 
Zwemlessen 

Volgens het reguliere rooster. De zwemlessen voor volwassenen starten in fase 1 nog niet. 

 

Ouder- en kindzwemmen 

 
Dag Leeftijd  Tijd  Bassin  Max bezoek Bijzonderheden 
 

Dinsdag 2,5-4 jaar 09.00-09.45 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  0-1 jaar 09.45-10.30 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  1-2,5 jaar 10.30-11.15 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  3,5-4 jaar 11.15-12.00 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

 

Donderdag 2,5-4 jaar 09.00-09.45 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  0-1 jaar 09.45-10.30 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  1-2,5 jaar 10.30-11.15 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  3,5-4 jaar 11.15-12.00 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 
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Zondag 2,5-4 jaar 09.00-09.45 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  0-1 jaar 09.45-10.30 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  1-2,5 jaar 10.30-11.15 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

  3,5-4 jaar 11.15-12.00 Recreatiebad 30 koppels Water 29ºC 

 

Recreatief zwemmen 

Er zal in de Schelp geen recreatief zwemmen worden aangeboden in Fase 1. 

De whirlpool, glijbaan en het peuterbad zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 

 

Beschrijving per activiteit  

Banenzwemmen  

Een selectie van onze uren waarop banen gezwommen kan worden wordt in fase 1 
aangeboden. De duur van een blok banen zwemmen is altijd 45 minuten. Toegang is alleen 
mogelijk nadat men online een reservering heeft gemaakt en zich bij binnenkomst meldt bij 
de receptie. De reservering kan worden gedaan zonder directe betaling. 

Toegang is mogelijk op basis van een los bad of een polsbandje waar baden op staan. 

Bezoekers wordt gevraagd de zwemkleding onder de gewone kleding te dragen zodat bij de 
gezamenlijke omkleedzone snel verkleed kan worden.  

Om ervoor te zorgen dat alle zwemmers minimaal 1,5 meter afstand houden, mogen er in 
het 25-meterbad maximaal 36 personen zwemmen. De verdeling is maximaal 12 personen 
per 2 banen. 

Het 25-meterbad is als volgt ingedeeld: 

 Iedere zwemmer zwemt in twee naast elkaar liggende banen; 

 In alle banen liggen lijnen; 

 1-richtingsverkeer per baan - ene baan heen, andere baan terug; 

 Baan 1 en 2 zijn bedoeld voor de langzamere zwemmers; 

 Baan 3 en 4 voor snellere schoolslagzwemmers; 

 Baan 5 en 6 voor de borstcrawlzwemmers; 

 Inhalen is niet toegestaan; 

 De organisatie van het banen zwemmen middels bordjes op de kant ondersteund. 
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Aquasporten 

Een selectie van onze aquasporten wordt in fase 1 aangeboden. De duur van een les is 45 
minuten. Toegang is alleen mogelijk nadat men online een reservering heeft gemaakt en 
zich bij binnenkomst meldt bij de receptie. De reservering kan worden gedaan zonder directe 
betaling. 

Toegang is mogelijk op basis van incasso (gratis gedurende de maand mei ter compensatie!) 
of een los bad. 

Bezoekers wordt gevraagd de zwemkleding onder de gewone kleding te dragen zodat bij de 
gezamenlijke omkleedzone snel verkleed kan worden.  

1,5 meter afstand dient te worden gehouden voor, tijdens en na de les. 

 

Ouder- en kind zwemmen 

De lessen ouder- en kind zwemmen worden volgens het reguliere rooster aangeboden. 
Toegang is alleen mogelijk nadat men online een reservering heeft gemaakt en zich bij 
binnenkomst meldt bij de receptie. De reservering kan worden gedaan zonder directe 
betaling. 

Toegang is mogelijk op basis van incasso (gratis gedurende de maand mei ter compensatie!) 
of een los bad. 

Bezoekers wordt gevraagd de zwemkleding onder de gewone kleding te dragen zodat bij de 
gezamenlijke omkleedzone snel verkleed kan worden.  

1,5 meter afstand dient te worden gehouden voor, tijdens en na de les. 

Let op bij de wisselmomenten tijdens de lessen! 

Ouders dienen zelf een hoes voor het aankleedkussen mee te nemen. 

De badwatertemperatuur in het recreatiebad (29ºC) is iets lager dan normaal. 

 

Zwemles t/m 12 jaar 

De zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar kunnen vanwege de versoepelde richtlijnen voor 
deze doelgroep volledig volgens regulier rooster worden gegeven. 

De lesgever dient wel 1,5 meter afstand te houden en zal daarom in fase 1 vanaf de kant 
lesgeven.  

De lesduur wordt in fase 1 met 5 minuten verkort zodat er een goede wisseling plaats kan 
vinden. 

Toegang is alleen mogelijk op basis van incasso (gratis gedurende de maand mei ter 
compensatie). 

Bij binnenkomst in de hal draagt de ouder (geen broertjes/zusjes) hun kinderen, na het 
aanbieden van het polsbandje op het tourniquet, over aan een medewerker van de Schelp. 
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Deze medewerker vangt de kinderen aan de andere kant van de automatische deur op, om ze 
daarna verder te begeleiden.  

Ouders kunnen na het overdragen van hun kind direct via het zijhek nabij het tourniquet de 
rode pijlen volgen richting horeca en/of de uitgang. De ouders lopen dus niet mee naar de 
kleedkamers.  

Het is voor de kinderen noodzakelijk het Jip lesbandje te dragen. Hierdoor kan het juiste 
lesbassin door alle medewerkers snel vastgesteld worden. 

De medewerker neemt de kinderen mee naar de grote kleedruimtes. Daar kunnen de 
kinderen zich zelf uitkleden. Het verzoek aan ouders is uitdrukkelijk om de kinderen de 
zwemkleding al aan te trekken onder makkelijk zittende kleding, zoals een badjas, onesie of 
een trainingspak en makkelijke schoenen, als laarzen of slippers. Ouders wordt verzocht om 
de kinderen een tas mee te geven, zodat de kleding droog blijft en makkelijk kan worden 
meegenomen naar de zwemzaal. Er mag in geen geval geen kleding achter blijven in de 
kleedhokken. 

Na afloop van de zwemles kleden de kinderen zichzelf weer om in de grote kleedhokken. 
Onze medewerker brengt de kinderen daarna – via de route langs de raamkant - weer naar 
de horeca zodat de ouders de kinderen vanaf daar direct weer kunnen meenemen naar 
buiten.  

Om verwarring bij de overige bezoekers te voorkomen wordt deze laatste route niet van 
pijlen voorzien, de kinderen worden immers begeleid door 2 medewerkers. 

De uitdaging tijdens deze uren is vooral om de volwassenen (medewerkers en ouders) in de 
hal en horecaruimte de afstand van 1,5 meter te laten houden. 

 

 

Programmering overige gebruikers 

Met de volgende gebruikers worden in Fase 1 afspraken gemaakt om de trainingen weer te 
hervatten volgens de richtlijnen: 

 De Krabben 
 Stichting Samen Leren Duiken zat 13 juni wedstrijdbad 17.30-18.30 u 29 pers. 
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Routing 

 

 

 

Toelichting routing 

Inkomende route 

De route van de inkomende bezoekers is met groene pijlen uitgezet binnen de 
accommodatie. 

1. De bezoeker komt via de hoofdingang binnen. De automatische deur staat in de stand 
waarbij deze alleen voor inkomend bezoek wordt geopend; 

2. De bezoeker meldt zich bij de receptie zodat de reservering gecheckt (banen 
zwemmen, aquasporten en ouder- en kind zwemmen) en afgerekend (alleen PIN) kan 
worden; 
De bezoekers voor zwemlessen kunnen vrij doorlopen, reserveren is voor deze 
doelgroep niet nodig. Zie beschrijving zwemlessen voor de toegangsprocedure vanaf 
hier!; 

3. De bezoeker biedt het polsbandje aan bij het tourniquet en loopt via het openstaande 
invalidehek verder; 

4. Bij de automatische deur heeft de uitgaande bezoeker voorrang zodat de 1,5m 
afstand geborgd kan worden. Middels een sticker wordt dit ook aangegeven; 

5. De bezoeker volgt de groene pijlen naar een van de grote kleedruimtes. Deze 
kleedruimtes worden opengesteld als zogenaamde ‘omkleedzone’. De bezoekers 
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wordt gevraagd de zwemkleding al onder de gewone kleding te dragen. In deze zone 
kunnen zij hun gewone kleding uittrekken en in een eigen meegebrachte tas mee de 
zwemzaal in nemen; 

6. De douches mogen niet worden gebruikt in fase 1; 
7. De bezoeker betreed de zwemzaal waar de activiteit wordt verzorgd nadat deze de 

zwemtas op de daarvoor bestemde banken/stoelen heeft geplaatst. 

Uitgaande route 

1. De bezoeker verlaat na de activiteit op aanwijzing van de medewerker direct het 
bassin;  

2. De ruimte waarin het bassin zich bevindt wordt verlaten door de rode pijlen te volgen; 
3. De douches mogen niet worden gebruikt in fase 1; 
4. Via de natte voeten gang kunnen de kleine kleedhokjes worden bereikt, deze mogen 

bij het omkleden worden gebruikt; 
5. Direct na het omkleden volgen de bezoekers de rode pijlen richting de automatische 

deur nabij het tourniquet; 
6. Bij de automatische deur heeft de uitgaande bezoeker voorrang zodat de 1,5m 

afstand geborgd kan worden. Middels een sticker wordt dit ook aangegeven; 
7. De rode pijlen leiden de bezoeker vóór het tourniquet rechts door het opengemaakte 

hekwerk naar de horeca; 
8. Via de horeca verlaat de bezoeker de accommodatie en sluit de deur achter zich. 
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Technisch beheer  

Er zijn een aantal technische maatregelen genomen om de desinfectiekracht van het 
zwemwater te verhogen. De gewenste waarde van vrij Chloor is verhoogd en de gewenste 
waarde van de zuurgraad (pH) is verlaagd. 

Het regelmatig en op juiste wijze beoordelen van de waterkwaliteit is dus van groot belang. 
Neem dus de tijd om het water te meten. 

Gewenste waarde: 

Vrij chloor: 1,5 mg/L 

pH:  7,0 

Bij het opstarten van de baden worden de richtlijnen gevolgd die vanuit Sportfondsen 
Nederland worden gepubliceerd. 

 

Temperatuur van de baden 

Wedstrijdbad  27,5⁰C 

Instructiebad  30⁰C 

Recreatiebad  29⁰C 

 

Temperatuur van de lucht 

BaOpt: overleg met installateur zodra temperatuur en chloor in de baden op niveau is. 
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Schoonmaak en Hygiëne (desinfectie) 

Door de accommodatie worden op verschillende plaatsen affiches en posters opgehangen. 
Middels tekst en symbolen worden bezoekers gewezen op de hygiëneregels. 

De middelen die daarvoor benodigd zijn worden ter beschikking gesteld. 

De algemene regels zijn: 

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad 

Blijf thuis als: 

 Je (ook milde!) klachten hebt als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

 Iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38ºC) en/of benauwdheidsklachten 
totdat iedereen weer volledig hersteld is. Het advies is om tot twee weken na het 
verdwijnen van symptomen niet te zwemmen; 

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

 Je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit 
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 

 Je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Binnen een zwembad is het 
gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Reinig in dat geval handen en armen 
direct na het hoesten of niezen met de beschikbare desinfectie middelen. 

Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 
seconden; 

Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het 
aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten etc.), na een 
toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus; 

De hygiëne- en desinfectiemaatregelen dienen strikt te worden opgevolgd; 

De sanitaire faciliteiten, kleedkamers zijn zeer beperkt beschikbaar. 

 

In de personeelsruimte hangen de regels voor de medewerkers. 
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Horeca 

De horeca is gesloten tot nader order. De droge horeca wordt ingericht als (1,5 meter) 
verblijfplaats voor wachtende ouders (1 per kind) en als route voor uitgaande bezoekers. De 
natte horeca wordt afgesloten voor bezoekers en is dus niet toegankelijk in fase 1. 

In de droge horeca is plaats voor 26 wachtende ouders tijdens de zwemles. Dit aantal is 
gelijk aan het aantal stoelen (die niet verplaatst mogen worden i.v.m. de 1,5 meter opstelling) 

Bij mooi weer wordt het buitenterras gebruikt voor extra zitplaatsen. 

Bij grote drukte kunnen ouders via de horeca buitenom opnieuw via de hoofdingang naar 
binnen lopen om vervolgens via de trap op de 1e verdieping plaats te nemen in de extra 
wachtruimte die daar gecreëerd is. 
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Taakverdeling 

Om de uitvoering van het beheersplan in goede banen te leiden is een taakverdeling 
opgesteld die geldt voor fase 1. 

Iedere medewerker in dienst van de BV, ongeacht de functie, kan worden aangewezen een 
taak uit te voeren in het belang van toezicht en veiligheid binnen de accommodatie. 

 
Corona verantwoordelijke 
 
De Corona verantwoordelijke is Walter. Indien het beheersplan niet voorziet in bepaalde 
situaties beslist de Corona verantwoordelijke.  
Indien er moet worden afgeweken van de afspraken in bepaalde situaties beslist de Corona 
verantwoordelijke. 
 
Corona coördinator 
 
De Corona coördinator zorgt tijdens een (deel van een) dienst dat alle bezoekers en 
medewerkers zich houden aan de afspraken. 
Deze taak kan aan iedere medewerker worden toegewezen, er dient namelijk tijdens ieder 
openingsuur een Corona coördinator aanwezig te zijn. Deze medewerker heeft bij voorkeur 
een vrije rol zodat hij/zij zich vrij kan bewegen door de accommodatie. Een combinatie met 
de rol als gastheer/vrouw is wel goed mogelijk. De Corona coördinator draagt een geel 
hesje. 
 
Schoonmaak/desinfectie medewerkers 
 
Gedurende de openstelling zal frequent worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Deze 
werkzaamheden worden eveneens door de gastheer/vrouw gedaan op alle momenten 
waarop dit mogelijk is. 
 
Gastheer/vrouw 
 
Gastheer/gastvrouw zijn in feite álle medewerkers die dienst hebben. De aangepaste 
werkwijze in fase 1 vraagt echter een hogere inzet van medewerkers voor toezicht, 
schoonmaak en begeleiding van bezoekers door de accommodatie. Deze medewerkers 
dragen de reguliere bedrijfskleding en zorgen er voor dat iedere bezoeker begrijpt en doet 
wat er van hen gevraagd wordt. Schoonmaak en desinfectie behoort eveneens tot de taak van 
de gastheer/vrouw. 
 
Begeleiders zwemleskinderen 
 
Er zijn specifieke gastheren/vrouwen nodig die de leskinderen voor en na de zwemlessen 
begeleiden vanaf de entree, via de omkleedzone naar de zwemzaal en weer terug. Er zijn per 
lestijd minimaal 2 begeleiders nodig, 1 helpt de jongens, de ander helpt de meisjes. Deze 
begeleiders dragen de reguliere bedrijfskleding. 
 
Receptioniste 
 
De receptionistes controleren of bezoekers een juiste reservering hebben bij de activiteiten: 
Banen zwemmen, aquasporten en ouder- en kind zwemmen. 
Voor de zwemlessen voor de jeugd en vaste inhuur is geen reservering benodigd. 
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Na een reservering dient het artikel nog te worden afgerekend. Er kan alleen worden 
afgerekend met PIN. Uiteraard is het ook mogelijk tegoeden op een polsbandje af te 
waarderen. Let er op dat dit ook gebeurt; doe dit zelf direct of laat dit doen bij het tourniquet. 
 
Zwemlessen, ouder- en kind zwemmen en aquasporten klanten met een incasso mogen 
gedurende de maand mei “gratis” naar binnen zodat de gemiste lessen in maart 
gecompenseerd worden. 
Eind mei wordt een incasso uitgevoerd voor de maand juni bij iedereen die op dat moment 
staat ingeschreven. 
 
Horecamedewerker 
 
Omdat de horeca in elk geval tot 1 juni nog is gesloten zullen horecamedewerkers in de 
eerste fase veelvuldig worden ingezet als Corona coördinator en/of Corona gastheer/vrouw. 
Zodra de horeca kan worden heropend zal dit nog op kleine schaal zijn en zullen er enkele 
horecadiensten worden ingepland. Ook de taak van begeleider van zwemleskinderen zal bij 
de horecamedewerkers worden belegd. 
 
Zwembadmedewerker 
 
De zwembadmedewerker heeft als prioriteit de veiligheid van de bezoeker in de zwemzalen. 
Daarbij is het van belang alle afspraken in het beheersplan op te volgen om alle 
verkeersstromen in en om de baden in goede banen te leiden. Waar de 
zwembadmedewerker de mogelijkheid heeft een andere taak uit te voeren zal dit in overleg 
mogelijk zijn. 
 
Tevens zorgt de zwembadmedewerker voor een frequente monitoring van de waterkwaliteit. 
Bij twijfel of te lage waardes dient direct melding te worden gemaakt bij de teamleider of TD. 
Ook het frequent monitoren op eventuele storingen in de machinekamer blijft van groot 
belang. 
 
Teamleiders 
 
De teamleiders dragen zorg voor het inplannen van de benodigde medewerkers zodat de 
bezetting en daarmee de taakverdeling gegarandeerd is. 
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Communicatie 
 
De communicatie wordt per activiteit opgezet. Middels website, Facebook, appbericht en 
mailing worden de werkwijze, beperkingen en maatregelen in fase 1 toegelicht. 
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Persoonlijke beschermingsmiddelen 

In de Schelp zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig voor de medewerkers: 
handschoenen, mondkapjes (indien er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden zoals bij 
eerstehulpverlening) en brillen. Ook desinfectiemiddelen om handen en materialen te 
reinigen zijn aanwezig. 

In de receptie staan bovendien schermen en staan lijnen op de vloer om de 1,5 meter afstand 
te markeren. Zodra de horeca weer in gebruik wordt genomen wordt daar gewerkt met een 
bestelzone en een afhaalzone. Ook deze zones zijn voorzien van schermen tussen de 
medewerker en de bezoeker. 
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Eerstehulpverlening       

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk om de richtlijnen van 

het RIVM te volgen. Door zoveel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand van elkaar te 

bewaren, verklein je de kans op besmetting. 

Bij het verlenen van eerste hulp is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. 

Dit betekent niet dat je iemand in nood niet mag helpen. Als je hulp gaat verlenen, is het heel 

belangrijk dat je goed zorgt voor je eigen veiligheid. Jouw eigen veiligheid als hulpverlener 

gaat altijd voorop. 

Tips voor het verlenen van eerste hulp tijdens corona 

 Als je eerste hulp moet verlenen aan iemand die (vermoedelijk) besmet is met het 

coronavirus, moet je lichamelijk contact zoveel mogelijk beperken. Bel bij ernstige 

situaties 112. 

 Wees in alle gevallen extra voorzichtig met lichamelijk contact. Was je handen 

grondig voor en na het verlenen van eerste hulp, om de kans op besmetting te verkleinen. 

Dit geldt ook voor de kleinere handelingen, zoals het plakken van een pleister of 

aanbrengen van een verband. 

 Het coronavirus verspreidt zich via kleine druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of 

via de luchtwegen. Het virus wordt niet verspreid via bloed of verbrande of beschadigde 

huid. Je kunt een (huid)wond dus normaal behandelen. Uiteraard let je hierbij wel op je 

eigen veiligheid en was je je handen voor en na het helpen, en verleen je geen eerste hulp 

als je zelf klachten hebt. 

 
Wat als je niet kunt helpen? 

Het is moeilijk om te beoordelen of iemand die hulp nodig heeft mogelijk besmet is met het 

coronavirus. Ook kan het gebeuren dat je niet goed durf te helpen omdat je bang voor 

besmetting. Gelukkig zijn er ook dan ook dingen die je kunt doen om te helpen, zonder dat 

jouw eigen veiligheid in gevaar komt. 

 Vraag wat er gebeurd is 

Als het slachtoffer aanspreekbaar is, vraag dan wat er gebeurd is. De antwoorden helpen 

je om in te schatten wat het slachtoffer nodig heeft en of je misschien hulpdiensten moet 

inschakelen. 
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 Bied hulp op afstand 

Geef het slachtoffer aanwijzingen om zichzelf te helpen. Je kunt bijvoorbeeld 

verbandmiddelen aanreiken en uitleggen hoe het slachtoffer deze moet gebruiken. 

 Indien nodig, bel om hulp 

Vraag of je een familielid of huisgenoot van het slachtoffer kan bellen. Bel 112 als het 

slachtoffer niet aanspreekbaar of ernstig gewond is. 

 Blijf erbij en stel het slachtoffer gerust 

Ook van een afstandje kan je het slachtoffer steunen door erbij te blijven tot hulp arriveert. 
Hulpverlening bij reanimatie tijdens de coronacrisis 

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Daarom moet men voorzichtig 

omgaan met reanimaties. 

 Bel bij een reanimatiesituatie altijd 112! 

Het belangrijkste is dat je direct handelt wanneer je in een situatie terecht komt waarin je 

moet reanimeren. Eén van de belangrijkste dingen is direct 112 bellen wanneer je ziet dat 

iemand niet meer ademt. De centralist vertelt je wat je moet doen. De meldkamer heeft 

aanvullende richtlijnen gekregen om de juiste instructies te geven bij reanimatie tijdens de 

COVID-19 pandemie. 

 Veiligheid voor jezelf en het slachtoffer 

De eerste stap bij het verlenen van eerste hulp is zorgen voor je eigen veiligheid en 

veiligheid van het slachtoffer. Als jij of iemand in jouw huishouden ziek is, of als je in een 

risicogroep valt, kan je beter niet reanimeren om kans op besmetting te verkleinen. Bel 

altijd 112 en volg de instructies. 

 Vaststellen van normale ademhaling 

In plaats van te kijken, luisteren en voelen, moet je als hulpverlener nu alleen kijken om 

vast te stellen of een slachtoffer nog ademt. 

 Geen mond-op-mondbeademing 

Als je gaat reanimeren, geef dan geen mond-op-mond beademing. Geef wel 

borstcompressies en gebruik ook een AED als die er is. Gebruik geen middelen ter 

bescherming bij mond-op-mondbeademing, zoals pocket mask of kiss-of-life. Deze zijn 

niet veilig. 

 Geen borstcompressies bij iemand die (vermoedelijk) COVID-19 positief is 

Wanneer je vermoedt dat iemand besmet is met het coronavirus, geef dan ook geen 

borstcompressies. Bel 112 en volg de instructies. Je mag wel een AED gebruiken. 

 Baby’s en kinderen 

Wanneer baby’s of kinderen gereanimeerd moeten worden, is het advies om hen te 
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reanimeren zoals normaal gesproken. Bij baby’s en kinderen is mond-op-mondbeademing 

nog mogelijk en ook het geven van borstcompressies wordt geadviseerd. Overigens komen 

baby- en/of kinderreanimaties gelukkig zelden voor. 
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Evaluatie beheersplan 
 
Het beheersplan is opgesteld naar aanleiding van het landelijke protocol. Indien 
omstandigheden of gebeurtenissen gedurende de openstelling hiertoe aanleiding geven zal 
het beheersplan worden aangepast. 

Het beheersplan – en komende aanpassingen – worden op Intranet gepubliceerd zodat 
medewerkers altijd op de hoogte zijn van de meest actuele versie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


