
I.v.m. het heersende Corona-virus, dienen bij de zwemtrainingen in 

De Duikerdel de volgende afspraken te worden nagekomen: 

1. Zwemmers trekken thuis al hun zwemkleding aan en zijn tijdig tevoren aanwezig. 

2. De Duikerdel binnen gaan aan de zijkant ( Tulpenstraat). 

3. Bij binnenkomst staat er iemand namens Zwefilo om de doorstroming te bespoedigen en de 

zwemmers te wijzen op de regels. 

4. Looproute wordt gevolgd. 

5. Bovenkleding uittrekken bij de stoelen. 

6. Kleding wordt in eigen tas opgeborgen en geplaatst op de naast het bad staande rekken. 

7. Ga zo snel als mogelijk het bad in. 

8. Als er gewacht moet worden, houd dan 1,5 meter afstand van de mede-zwemmers. 

9. Tijdens de training proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat we bij elkaar in het water 

staan ( bijvoorbeeld tijdens de instructies). 

10. Na de training nemen de zwemmers hun kleding zo spoedig mogelijk mee zodat ruimte 

gemaakt wordt voor de volgende groep en kleden zich om in de kleedruimtes. 

11. Er wordt in principe niet gedoucht. Kort afspoelen mag eventueel. Hou daarbij 1,5 meter 

afstand. 

12. Indien de trainer aangeeft dat douchen vanwege drukte niet mogelijk is dan de aanwijzingen 

van de trainer opvolgen. 

13. Maak zo veel mogelijk gebruik van de kleine kleedcabines. 

14. Indien deze bezet zijn kan er gebruik worden gemaakt van de grote kleedruimtes met het 

maximale aantal dat aangegeven is op de deuren van de kleedkamers. Houdt ook hier 1,5 

meter afstand. 

15. Als er een andere vereniging na ons in het bad komt, beëindigen we de training 5 minuten 

voor afloop voor een goede doorstroom. 

16. Als er geen training na ons is, reinigen we de kleedruimtes met de aanwezige 

desinfectie/schoonmaakspullen. Het perron rond het wedstrijdbad, de toiletruimte en de 

kleedruimtes dienen met gieters zwembadwater te worden gespoeld. Deze gieters staan in 

de schoonmaakruimte. Vraag indien nodig naar de gieters aan het zwembadpersoneel 

17. Het perron en de stoelen worden gedaan door de zwembadmedewerker zodra het laatste 

verenigingslid is omgekleed en de tas in het rek heeft gezet. 
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