
Camping Heino – protocol 2020 – Corona maatregelen  
 

Protocol zwembad Camping Heino        Max toegestaan 30 personen 
 

1. Houdt u aan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter door het RIVM (ouder dan 12 jaar); 

2. Kom niet eerder dan 5 minuten voordat de deuren open gaan bij het zwembad; 

3. 1 dag van tevoren kunt u een tijd reserveren voor het zwembad. U reserveert bijvoorbeeld 

op donderdag voor vrijdag 10:30 uur.  

4. Voordat u het zwembad in gaat krijgt u een bandje. U kunt alleen voor uzelf een bandje 

halen. Deze dient u om te houden. Onze toezichthouder kan u hier op aanspreken en 

toegang ontzeggen als u geen bandje draagt. Bij vertrek dient u het bandje weer in te 

leveren. Als u geen bandje heeft mag u niet zwemmen. Het bandje mag u niet meenemen 

naar de tent, caravan of accommodatie!; 

5. U dient zich in het zwembad te houden aan de routing die daar hangt; 

6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 

7. Trek bij uw caravan/tent/accommodatie/stacaravan u badkleding aan. In de kleedkamer kunt 

u zich omkleden. U dient uw ‘overkleding’ in een tas te doen; 

8. Was voorafgaand en na afloop van het zwembadbezoek uw handen met water en zeep, 

minimaal 20 seconden; 

9. Beperkt aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 

10. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimtes tot een minimum; 

11. Drijflijn aanwezig tijdens recreatief zwemmen. Rechts (de glijbaan kant) is recreatief 

zwemmen tot en met 17 jaar. Links is voor 18 jaar en ouder, baantjes zwemmen; 

12. Verlaat direct na het zwemmen het zwembad via de routing naar de aangewezen uitgang. 

Lever direct daarna het bandje in; 

13. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten 

en naar buiten; 

14. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 

Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 

thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 

(volg hierin het advies van de GGD); 

15. Blijf thuis als u het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in 

de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;  

16. Blijf thuis als u in thuisisolatie bent omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

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

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

 

Deze regels zijn tot stand gekomen door opgestelde regels vanuit de zwembranche, RIVM, 

veiligheidsregio en Recron; 

Ten alle tijden blijft dat u op eigen risico zwemt en deze ruimte betreed.  

 


