Protocol zwemmen in coronatijd Van Dixhoornbrigade
Versie 1.0 - 27-05-2020
Inleiding
De basis voor dit document is het landelijke 'Protocol Verantwoord Zwemmen'. Wij hebben gebruik
gemaakt van versie 1.3 van 15 mei 2020 (https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/ProtocolVerantwoord-Zwemmen-versie-1.0-08-05-2020.pdf ). Daarnaast hebben wij de specifieke richtlijnen
overgenomen die Optisport voor het Vrijburgbad (https://optisport.nl/locaties/vrijburgbad) heeft
opgesteld en gebruiken we de aandachtspunten en richtlijnen van Reddingsbrigade Nederland
(http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/home/2513) en de Nederlandse Reanimatie Raad
(https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/).
Hygiëneregels voor iedereen
Onderstaande algemene hygiëneregels vanuit het landelijke protocol zullen aan alle leden worden
gecommuniceerd:
 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 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 coronavirus. 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).
 Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 Blijft thuis als 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 de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor
kinderen tot en met 12 jaar onderling).
 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van
objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na
een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus.
 Vermijd het aanraken van je gezicht.
 Schud geen handen.
 Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
Toezicht en instructie
 Leden ouder dan 12 jaar dienen te allen tijde minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar te
houden.
 Om deze regel te waarborgen zal tijdens elk zwemuur van de Van Dixhoornbrigade één
toezichthouder worden aangesteld die specifiek let op het naleven van deze regel. Deze
coronaverantwoordelijke(n) is/zijn te herkennen aan een geel T-shirt en is/zijn ook het
aanspreekpunt voor het zwembadpersoneel en tevens in het bezit van een portofoon van het
zwembad.
 Alle (hulp)instructeurs zullen vooraf tijdig worden geïnformeerd over de ingestelde maatregelen
en richtlijnen. Hen zal bovendien worden gevraagd om voor hun eigen groep continu aandacht
te hebben voor het houden van de minimale anderhalve meter (indien van toepassing) en waar
nodig in aanwijzingen te geven. Zijzelf dienen sowieso altijd anderhalve meter afstand tot
anderen te houden.
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Instructeurs zal worden gevraagd alleen of hooguit met één andere persoon de (gang naar) de
bergruimte van de Van Dixhoornbrigade te betreden. Ook zal nadrukkelijk worden gevraagd ook
op deze locatie de anderhalve meter goed in acht te houden. De ruimte is immers beperkt van
omvang.
Instructeurs zullen worden gevraagd het gebruik van speel- en drijfmaterialen te beperken. Bij
het gebruik van materialen dient dit zoveel mogelijk tot één persoon beperkt te worden.
Er wordt bij voorkeur lesgegeven vanaf de kant (en dus niet in het water).
Bij de leden tot en met 12 jaar zal vrij zwemmen worden toegestaan, bij de oudere leden niet of
alleen in aangepaste vorm. Worden duikplanken gebruikt, dan geldt: één persoon tegelijk op de
plank, anderen wachten met anderhalve meter afstand tot elkaar op hun beurt. Te allen tijde is
er een instructeur aanwezig.

EHBO
Bij een EHBO-geval zal het niet altijd voor alle betrokkenen mogelijk zijn om de anderhalve meter
afstand in acht te nemen. Daarom moet hierbij extra aandacht zijn voor persoonlijke bescherming en
hygiëne. Verder gelden de volgende richtlijnen op basis van de adviezen van Reddingsbrigade
Nederland en de Nederlandse Reanimatie Raad:
 Handen wassen voor én na het verlenen van EHBO
 Indien mogelijk het hoofd afwenden als het slachtoffer niest of hoest
 Beperkt het aantal hulpverleners dat in contact komt met het slachtoffer. Laat indien mogelijk
iedereen minimaal anderhalve meter afstand houden. Stuur omstanders weg
 Mocht ambulancevervoer noodzakelijk zijn, beperk ook dan het aantal hulpverleners dat
ondersteuning levert
 Bij een reanimatie: Indien mogelijk gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor volwassenen geldt: Geen mond-op-mondbeademing (ook niet via pocketmask of
faceshield), wel borstcompressies. Open ook niet de luchtweg en controleer de ademhaling
alleen door te kijken. Bij kinderen en baby's geldt de reguliere inzet middels mond-opmondbeademing en borstcompressies. We gaan er hierbij vanuit dat een persoon niet besmet
is met het coronavirus. Is hier wel een vermoeden van, dan dienen ook geen borstcompressies
te worden uitgevoerd. Het gebruik van een AED is in alle gevallen toegestaan. Na de inzet
dienen de handen te worden gedesinfecteerd.
Gang van zaken voor en na het zwemmen
 Leden zullen worden gevraagd om vooraf thuis te douchen en naar het toilet te gaan.
 Leden zullen worden gevraagd om niet eerder dan 10 minuten voor hun starttijd naar het
zwembad te komen. Ze dienen hun zwemkleding onder hun reguliere kleding aan te hebben.
 Leden gebruiken geen toegangspasje. Ze hoeven zich ook niet te melden bij de balie of los af
te rekenen. Hierdoor is fysiek contact in de hal van het bad niet nodig.
 Het Vrijburgbad heeft binnen looproutes ingesteld welke de leden zullen volgen.
 Het Vrijburgbad heeft een specifieke locatie in het bad aangewezen waar zwemmers hun
'overkleding' uit kunnen doen. De leden zal worden gevraagd zich zo kort mogelijk op deze
locatie te bevinden. Het gebruik van lockers is niet toegestaan waardoor zowel kleding als
schoenen door de leden meegenomen zal moeten worden naar de door het Vrijburgbad
aangewezen locatie. De leden zal daarom worden gevraagd om hier rekening mee te houden
en een grote tas mee te nemen.
 De leden zal worden gevraagd voor het zwemmen de handen te wassen (minimaal 20
seconden en met water en zeep).
 Toiletbezoek in het zwembad dient tot een minimum beperkt te worden. Als een lid toch naar
het toilet moet, dan zal worden gevraagd om dit zelf voor en na gebruik schoon te maken.
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Na het zwemmen zullen de leden zich omkleden in de door het Vrijburgbad aangewezen
ruimtes.
Douchen is in het Vrijburgbad niet mogelijk. Geadviseerd zal worden dit nadien thuis te doen.
Leden zullen worden verzocht zo snel mogelijk na het omkleden het gebouw te verlaten via de
door het Vrijburgbad aangegeven route.

Algemene gang van zaken tijdens het zwemmend redden
 Bij de reddingsbrigade worden normaal gesproken veel oefeningen uitgevoerd waarbij fysiek
contact met anderen plaatsvindt. Voor de personen tot en met 12 jaar geldt dat zij geen
anderhalve meter afstand hoeven te bewaren maar tegelijkertijd zal ook voor deze groep het
contact tot een minimum beperkt worden. Onderdelen zullen niet of een op alternatieve wijze
worden uitgevoerd. Bij het vervoeren van drenkelingen (waarbij normaal gesproken
bijvoorbeeld het hoofd wordt vastgehouden), zal nu worden geoefend met een bal.
Bevrijdingsgrepen (waarbij normaal het lichaam van de 'drenkeling' wordt aangeraakt) zullen
niet worden uitgevoerd. De instructeurs krijgen hier vooraf uitleg over. De coördinator zal
toezien op de naleving.
 Tussen elke baan zal een lijn worden gespannen. De banen 1, 3 en 5 in het Verenigingenbad
worden gebruikt. De banen 2 en 4 blijven leeg. Zwemmers dienen onderling 1,5 meter afstand
te bewaren.
 5 minuten voor het einde van de les moeten de zwemmers het water verlaten. Zo kruisen
binnenkomende en vertrekkende zwemmers elkaar niet.
Specifieke gang van zaken (op zaterdagen)
Dit protocol gaat over de lessen aan kinderen onder de twaalf jaar op de zaterdagochtend. Het betreft
maximaal 30 kinderen. De lestijd wordt van 8.00 uur tot 8.55 uur en er wordt gezwommen in het
Verenigingenbad. Gezien de maatregelen zullen voor deze groep maximaal vijf instructeurs, één
toezichthouder en één coördinator tijdens het trainingsuur aanwezig zijn.
Regulering publiek
Normaal gesproken zijn, zeker bij de jongere leden op de zaterdagochtend, ouders/verzorgers
toeschouwer tijdens het zwemmen. Dit is nu niet de bedoeling. Hen zal dan ook worden verzocht om
hun kinderen naar de ingang van het zwembad te brengen en daar over te dragen aan de instructeurs.
Na de les kunnen zij buiten weer worden opgehaald. Dit zal vooraf worden gecommuniceerd.
3/3

