Protocol verantwoord zwemmen in zwembad De Weid Andijk
Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Zwembad de Weid wil dan ook in het jaar 2021
onze zwemmers de gelegenheid bieden een duik te nemen in ons fijne buitenbad.
In verband met de huidige situatie rondom het COVID-19 virus zullen wij werken volgens de
richtlijnen van het RIVM (zie www.RIVM.nl) en het daaruit ontstane ‘Protocol Verantwoord
Zwemmen’ van onze zwembadbranche. https://www.zwembadbranche.nl/protocol-verantwoordzwemmen-gepubliceerd/
Vanuit het aangereikte protocol ziet u hier de reglementen en maatregelen die wij namens het
bestuur hebben gemaakt zodat Zwembad De Weid geschikt is voor zwemlessen, banenzwemmen en
recreatief zwemmen.
In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en onze vrijwilligers
vragen wij iedereen die ons bad betreedt om deze protocollen tot zich te nemen en de maatregelen
na te leven.
Dit protocol is het gehele seizoen 2021 geldig, het is mogelijk dat er tijdens het seizoen een update
komt.
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Abonnementen en openingstijden
•
•
•
•

•

Abonnementen zijn alleen via de webshop verkrijgbaar.
Op de website www.deweid.nl vind je informatie over onze abonnementen en de
openingstijden.
Er mogen max. 250 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
Bezoekers zonder abonnement kunnen een losse kaart kopen. Je koopt een kaartje aan de
kassa (reserveren is niet nodig). Je krijgt daarbij een bandje van De Weid die dient als telling
voor de vrijwilliger. Bij vertrek lever je deze ALTIJD weer in, in de daarvoor bestemde bak.
Registratie bij de kassa is noodzakelijk als bezoekers met een losse kaart of 10 badenkaart
binnenkomen.

Zwemlessen
•
•
•
•
•
•

•

Ouders kunnen hun kind opgeven via zwemlessen@deweid.nl.
Betaling loopt via factuur of betaalverzoek na inschrijving.
Zwemlessen worden gegeven door de zwemdocent. De zwemdocent geeft zoveel mogelijk
les op een afstand van 1,5 meter van kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen.
Kinderen worden in vaste groepen ingedeeld.
Zwemmers ouder dan 12 jaar houden 1,5 meter afstand van iedereen.
Ouders brengen hun kind tot de poort, zij mogen niet naar binnen tijdens de zwemlessen. De
zwemdocent ontvangt samen met de coronadienst (kassavrijwilliger) de kinderen en wijst
hen de weg. Kinderen zeggen hun ouders gedag bij de ‘KISS AND GO’ .
Na afloop van de zwemles brengt de zwemdocent de kinderen naar de poort en draagt deze
over aan de ouder.

Banenzwemmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 14.00 is het hele diepe bad gereserveerd voor
banenzwemmen.
Tijdens overige openingstijden wordt er naar gestreefd 2 banen beschikbaar te houden voor
banenzwemmen. (zwemles en familiezwemmen uitgesloten).
Elke 5 banenzwemmers delen 2 banen.
Zwembaan 1 (Snelle baan): 1 heen, 2 terug.
Zwembaan 2 (Normale baan): 3 heen, 4 terug.
Zwembaan 3 (Langzame baan): 5 heen, 6 terug.
Er zijn 2 douches in gebruik, men kan voldoende afstand houden.
De kleedkamers zijn open, let op, zwemmers dienen wel hun spullen mee te nemen uit de
kleedkamer.
Tijdens het banenzwemmen van 12.00 tot 14.00 uur kunnen recreatieve bezoekers in het
kleine bad of op het veld verblijven.
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Recreatief zwemmen
•
•
•
•
•
•

Bezoekers boven de 12 jaar houden overal binnen de accommodatie 1,5 meter afstand van elkaar.
Er mogen max. 250 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
12+ mag 1 tegelijk van de glijbaan.
Tijdens het banenzwemmen van 12.00 tot 14.00 kunnen recreatieve zwemmers in het kleine
bad of op het veld verblijven.
Er zijn 2 douches in gebruik, men kan voldoende afstand houden.
De kleedkamers zijn open, let op, bezoekers dienen wel hun spullen mee te nemen uit de
kleedkamers.

Omkleden
•
•
•
•
•

Er mogen max. 6 bezoekers per kleedkamer omkleden op de daarvoor aangeduide plaatsen.
Bij mooi weer kunnen bezoekers zich omkleden bij de pergola.
Men dient geen spullen achter te laten in de kleedkamer.
Bezoekers dienen de aangeduide looproute(zie plattegrond) te volgen.
De toiletten zijn open en zullen minimaal 1 x per dag worden gereinigd.
Er zijn 2 douches in gebruik, bezoekers kunnen hier op 1.5 meter van elkaar douchen.

Coronadienst
•

•
•
•
•

•

De aanwezige kassavrijwilliger is samen met de aanwezige toezichthouder
coronaverantwoordelijke. Zij zien toe op de naleving van wat in dit protocol en in het
protocol vanuit de zwembadbranche is vermeld.
Tijdens openingstijden is de kiosk geopend. De vrijwilliger kan bij drukte besluiten het snoep
en ijsloket tijdelijk te sluiten.
Bezoekers worden gevraagd zoveel mogelijk te pinnen of gepast te betalen.
De coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met het bestuur) bepalen om
(groepen van) personen toegang te ontzeggen tot onze accommodatie.
Toezichthouders en vrijwilligers krijgen een uitgebreide instructie over de wijze waarop dit
protocol en het protocol van de zwembadbranche in onze accommodatie moet worden
uitgevoerd.
Corona/kassa vrijwilligers kunnen zich opgeven via roosterdeweid@gmail.com.

Kiosk
•
•
•

De kiosk is tijdens alle zwemuren geopend.
Er worden geen losse snoepjes verkocht. Snoep wordt hygiënisch voorverpakt door de
coronadienst.
Er wordt zoveel mogelijk gepind of gepast betaald.

Boetes voor het niet naleven van de regels zijn geheel voor rekening van de betreffende
bezoeker!
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FAQ:
•

Losse kaartverkoop, hoe te reserveren?
 Reserveren voor een losse entreekaart is niet nodig. Er mogen max. 250 bezoekers
tegelijkertijd aanwezig zijn.

•

Is het veld afgesloten?
 Het veld is open voor iedereen, bezoekers boven de 12 jaar houden 1,5 meter afstand van
elkaar.

•

Mijn kind gaat zwemmen, mag ik even kijken?
 Alleen bezoekers met een geldig abonnement of een losse kaart mogen naar binnen.

•

Mag ik zwemmen met mijn kind die geen diploma heeft?
 Kinderen zonder zwemdiploma mogen zelfstandig en met hun eigen drijfmiddelen
zwemmen in het kinder- en peuterbad. Ouders begeleiders dienen 1.5 meter afstand te
houden van andere zwemmers boven de 12 jaar. Tijdens het familiezwemmen op woensdag,
zaterdag en zondag van 12.00 tot 14.00 uur

•

Kan ik met mijn abonnement net als voorgaande jaren bij de andere baden in Medemblik
terecht?
 In het seizoen 2021 is het weer mogelijk om met een abonnement van De Weid gratis te
zwemmen in De Spetter in Abbekerk, Het Zwembad in Midwoud, Het Molenbad in Wognum
en ’t Ploetertje in Benningbroek. U dient bij een bezoek aan een van deze zwembaden wel
rekening te houden met hun eigen coronaprotocol.

•

Mag ik naar het toilet in het zwembad?
 Ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet. De toiletten zijn wel open en worden
minimaal 1 x per dag gereinigd.
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