
Aandachtspunten recreatief zwemmen buitenbad 

• Er wordt alleen toegang verleend met een geldig entreebewijs. Deze kunnen online 

worden geboekt via onze webshop. 

• Trek thuis je badkleding alvast aan.  

• Bij binnenkomst in het gebouw heerst een mondkapjesplicht; 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst en beperk de aanrakingen met deuren, 

hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum. 

• Bij binnenkomst volgt men de blauwe route richting ligweide/zwembaden. 

• Douchepalen buiten en toiletruimtes buitenbad zijn open. Ruimtes worden regelmatig 

gedesinfecteerd. 

• Op de ligweide wordt de 1,5 m regel in acht gehouden. Houd afstand van overige 

bezoekers en van het personeel.  

• De geldende afstandsregels dienen te allen tijde in acht genomen te worden, ook 

onderling in het water. 

• De toezichthouders blijven zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de 

zwemmers vanaf de kant. 

• Na het zwemmen kun je jezelf omkleden in de kleedcabines buiten. 

• Verlaat na het recreatief zwemmen zo spoedig mogelijk de accommodatie via de 

rode route naar de aangewezen uitgang. Het terrein wordt verlaten via het tourniquet. 

• Douche thuis voor en na het zwemmen. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

• 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 

(COVID-19) totdat je volgens de richtlijnen van de GGD weer naar buiten mag.  

• Blijf thuis als je het 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 coronavirus is vastgesteld. 

 


