Het Molenbad – Wognum/Nibbixwoud

Afspraken en maatregelen voor verantwoord zwemmen
Versie 1.5 – 05 juli 2020
De regels rondom het coronavirus versoepelen. We zijn steeds minder beperkt in het gebruik van het zwembad,
maar een aantal afspraken en maatregelen blijven nodig om het gebruik van het zwembad mogelijk te maken.
We rekenen op de verantwoordelijkheid van onze bezoekers. Samen dragen we er zorg voor dat we, binnen de
geldende afspraken, op een prettige manier gebruik kunnen maken het zwembad.

Algemeen
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De afspraken als hier beschreven gelden voor iedere bezoeker en alle activiteiten in en om het zwembad.
Met medewerkers bedoelen we niet alleen het toezichthoudend personeel maar ook iedereen die zich
vrijwillig inzet voor het Molenbad.
Naast de afspraken voor het Molenbad houden medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers zich aan
de RIVM-richtlijnen en maatregelen van de Overheid.
Deze regeling is gebaseerd op en volgt steeds het meest recente Protocol Verantwoord Zwemmen.
Naast de afspraken in dit protocol volgen we de Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd.
Het huishoudelijk reglement en veiligheidsplan van het Molenbad blijft onverkort van toepassing.

Opening

Het Molenbad hanteert in verband met het coronavirus afspraken en maatregelen om het zwemmen
verantwoord mogelijk te maken. Het zwembad is met een aangepast schema en afspraken open voor
banenzwemmers, recreatief zwemmen en zwemlessen voor kinderen.

Aantal bezoekers

Het Molenbad is toegankelijk voor maximaal 250 bezoekers. Afhankelijk van de (landelijke) omstandigheden en
ontwikkelingen kan besloten worden dit aantal naar boven of beneden bij te stellen.

Ligweide

De ligweide rondom de zwembaden biedt voldoende ruimte voor bezoekers om een afstand van 1,5 meter tot
elkaar te houden. Ook het speelveld achter het springkussen is toegankelijk voor bezoekers.

Kiosk

De kiosk is een afhaalpunt voor ijs, snoep, chips, koffie, frisdrank etc.
Voor de kiosk hanteren we de volgende maatregelen:
- verkoop van verpakte versnaperingen als snoep, ijs, chips etc. naast koffie in bekertjes en fris in blik
- betaling bij voorkeur met pin, contante betalingen worden door betaler gedeponeerd in een aparte bak
- voor de kiosk de 1,5 meter afstand aanhouden voor personen vanaf 18 jaar.

Speelattributen

Het springkussen op het terrein mag alleen gebruikt worden door kinderen t/m 17 jaar. De speelweide met
speelattributen, doelen etc. richting de camping is toegankelijk voor iedereen binnen de afspraken over de 1,5
meter afstand.

Betalingen

Betalen bij de entree bij voorkeur met pin of contactloos. Eventuele contante betalingen worden door betaler
gedeponeerd in een aparte bak.

Communicatie

Het Molenbad maakt de afspraken en maatregelen voor verantwoord zwemmen zichtbaar op de locatie en
communiceert hier over via dorpsbladen, nieuwsbrieven en digitale kanalen.
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Hygiëneregels aangeduid met pictogrammen zijn duidelijk zichtbaar bij de entree van het zwembadterrein
en worden zo nodig binnen herhaald bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, toiletten.
Bij de ingang staat een tafel of standaard met desinfectiemiddel voor de handen.
Bij de toegang naar de toiletten en kleedruimten staat een tafel of standaard met desinfectiemiddel voor de
handen.
Toiletten, handenwasgelegenheid en kleedkamers zijn (beperkt) toegankelijk. Deze worden met regelmaat
gedesinfecteerd, minimaal 1 keer per dag.
Vanaf de entree is een looproute aangegeven en het aantal aanwezige personen is beperkt voor het gehele
complex of delen van het zwembad.
Kleedkamers zijn beperkt beschikbaar en alleen voor omkleden na het zwemmen.
Werkzaamheden die niet op het zwembad uitgevoerd hoeven te worden doen we vanuit huis, er zijn niet
meer mensen aanwezig dan strikt noodzakelijk voor de ontvangst en veiligheid van de bezoekers.
De schoonmaakprotocollen die beschreven zijn in het veiligheidsplan van het Molenbad worden met zorg
en aandacht nageleefd.
Het bestuur van het Molenbad, persoonlijk en collectief, ziet toe op de naleving van hetgeen in dit protocol
is vastgelegd. Het bestuur is niet aansprakelijk voor het individuele gedrag van bezoekers.
Het bestuur van het Molenbad zal, zo nodig in overleg met het lokaal gezag, personen of groepen de toegang
ontzeggen tot het zwembadterrein als deze zich niet houden aan de afspraken en maatregelen.
Alle medewerkers van het Molenbad worden geïnformeerd over de afspraken en maatregelen.
Het Molenbad communiceert met haar medewerkers over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige
manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Medewerkers treden op namens het Molenbad en spreken bezoekers en zwemmers zo nodig aan op
ongewenst gedrag bij het niet naleven van de regels.
Toezicht en handhaving geschiedt door daartoe aangewezen en bevoegde personen als vastgelegd in de
noodverordening van de Veiligheidsregio NHN.

Toegang en route
1.

Toegang tot het zwembad kan alleen met een abonnement, een 10-badenkaart of betaling van een dagkaart
met pin of contactloos. Bij drukte hebben personen met een abonnement voorrang.
2. Iedere bezoeker ontvangt bij de entree van het Molenbad een apart kaartje dat bij het verlaten van het
terrein weer ingeleverd moet worden in een bak. Het uitreiken van een gelimiteerd aantal kaartjes voorkomt
dat er meer bezoekers dan toegestaan toegang wordt verleend.
3. Met dosering en routering wordt ervoor gezorgd dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
4. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is zichtbaar aangegeven door middel van pijlen op het
straatwerk en/of met posters.
5. Ingang en uitgang kruisen elkaar bij de draaipoort, maar is er voldoende overzicht. Aan beide zijden van de
draaipoort zijn op het straatwerk twee vakken aangegeven. Bezoekers wachten buiten dit vak tot dat er
ruimte is om door de draaipoort te gaan.
6. Vanaf de entree is rondom het kleedgebouw de route aangegeven voor bezoekers die binnen komen en
voor de bezoekers die het zwembad verlaten.
7. De cabines aan de buitenzijde op de kop van het kleedgebouw zijn beschikbaar voor het omkleden.
8. De kleedruimte (dames en heren) in het kleedgebouw wordt alleen gebruikt om de natte badkleding uit te
trekken en om te kleden. In de kleedruimte zijn de te gebruiken plaatsen voorzien van een aanduiding.
9. Tassen en kleding kan neergelegd worden onder de overkapping langs de lange zijde van het bad, plaatsen
op de bank onder de overkapping worden aangegeven met posters en/of lint.
10. Van de douches aan de buitenzijde zijn de twee buitenste douches te gebruiken. De middelste twee douches
zijn afgesloten om de 1,5 meter afstand tussen twee personen te waarborgen.
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Activiteiten

Openingstijden
Het zwembad is iedere dag geopend op de volgende tijden:
- maandag
12:00 – 20:00
- dinsdag
12:00 – 16:45 en zwemles van 17:00 – 19:00
- woensdag
12:00 – 20:00
- donderdag
12:00 – 20:00
- vrijdag
12:00 – 16:45 en zwemles van 17:00 – 19:00
- zaterdag en zondag
12:00 – 17:00
De eindtijd is de tijd dat de zwemmers het zwembadterrein hebben verlaten.
Banen zwemmen
1. Het grote bad is in zijn geheel beschikbaar voor banen zwemmen op maandag tot en met vrijdag van 12:00
tot 13:00 uur.
2. Vanaf 13:00 uur wordt het bad door twee lijnen op 1,5 meter afstand in de derde baan ingedeeld in twee
vakken. Een vak blijft beschikbaar voor het zwemmen van banen, het andere vak is beschikbaar voor het
recreatief zwemmen.
3. Tijdens het banenzwemmen van 12:00 tot 13:00 uur zijn de andere baden en het terrein niet beschikbaar
voor bezoekers die geen banen zwemmen.
4. Er is geen afstandsbeperking tijdens het banenzwemmen, buiten het bad geldt voor personen vanaf 18 jaar
wel weer de 1,5 meter afstand.
Recreatief zwemmen
1. Maandag tot en met vrijdag vanaf 13:00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur, is het zwembad als
volgt geopend voor recreatief zwemmen:
- het grote bad is in twee vakken gedeeld waarbij het vak langs de overkapping beschikbaar is voor
banenzwemmen voor alle leeftijden en het andere vak voor recreatief zwemmen voor kinderen t/m 17
jaar
- het instructiebad mag alleen gebruikt worden door kinderen in de leeftijd t/m 17 jaar
- de glijbaan en plonsbad is alleen beschikbaar voor kinderen in de leeftijd t/m 17 jaar
- de ligweide is beschikbaar binnen de afspraken over het voldoende afstand houden.
2. Het peuterbad met waterattributen is beschikbaar voor kinderen. De bij de kinderen behorende
volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
3. Voor het toezicht op de drukkere dagen krijgt de jeugd van 15 t/m 17 jaar bij de entree een
waterbestendig polsbandje.
Zwemlessen
1. Kinderen die zwemlessen volgen komen in zwemkleding naar het zwembad. Uitkleden, kleding neerleggen
en omkleden na de les gebeurt onder de overkapping aan de lange zijde van het zwembad.
2. Alleen voor de kinderen voor zwemles A wordt per kind/gezin een ouder/verzorger toegelaten die tijdens
de zwemles op het terras plaats neemt met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.
3. Kinderen voor zwemles B en verder worden bij de poort afgezet en opgehaald.
4. Tijdens de zwemlessen is het bad en het terrein niet toegankelijk voor andere zwemmers/bezoekers.
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