
Protocol Reddingsbrigade Vianen 

 De Corona coördinator van onze vereniging is Astrid Doedens 
 Kom niet te vroeg maximaal 15 minuten voor aanvang 
 Hou je aan de regels / we spreken iedereen hierop aan 
 In de centrale hal van Helsdingen Sport en Cultuur staat een desinfectie 

apparaat waar een ieder geacht wordt zijn / haar handen te 
desinfecteren, ook de toiletten en entree Horeca zijn voorzien van 
desinfectiemiddelen. 

 Hou je aan de aangegeven looproutes in Helsdingen Sport en Cultuur.       
( plattegrond bijgevoegd) 

 Rennen, schreeuwen en zingen in de hal is niet toegestaan. 
 Wij verzoeken ouders tijdens de les zoveel mogelijk alleen te komen (1 

begeleider per kind). Mocht dit niet lukken en komen jullie met meerdere 
personen dan zal de rest van het gezelschap buiten of in de auto moeten 
wachten. Uitzondering hierin zijn broertjes of zusjes tot en met 12 jaar 

 Ouders kunnen wachten in de horeca, gebruik Horeca alleen op basis van 
reserveren en routing is via de centrale hal (ingang Horeca). 

 Omkleden in de wisselcabines, voor een vlotte doorstroom in de 
kleedcabines vragen wij de ouders om de kinderen thuis de zwemkleding 
aan te trekken.  

 Kleding dient opgeborgen te worden in een kluisje en mag niet 
achtergelaten worden in de cabine. 

 Douchen kan alleen bij het doelgroepenbassin, je mag alleen afspoelen en 
niet uitgebreid haren wassen e.d. 

 Douchen 18 jaar en ouder: alleen de 3 wanddouches mogen gebruikt 
worden, je mag alleen afspoelen en niet uitgebreid haren wassen e.d. 

 Tijdens de activiteiten is normaal contact toegestaan voor alle leeftijden. 
Direct na de activiteit dient de 1,5 meter norm weer in acht te worden 
genomen voor volwassenen onderling en jongeren van 13 tot 18 jaar ten 
opzichte van volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 
meter afstand te houden tot volwassenen en jongeren. 
 

 

 



 

Veiligheid en Hygiëne 

Voor wat betreft de eigen hygiëne hanteren wij de regels van het RIVM: 

 was regelmatig uw handen (minstens 20 seconden) 
 hoest of nies in uw elleboog 
 gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
 schud geen handen 
 houdt 1,5 meter afstand  
 vermijd aanraking van het gezicht 

Blijf thuis bij de volgende klachten: 

 neusverkoudheid 
 loopneus 
 niezen 
 keelpijn 
 hoesten 
 verhoging tot 38 graden Celsius 
 wanneer gezinslid koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft 
 Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts heeft en/ of benauwdheidsklachten 

of 
 positief getest is op nieuwe 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).  

 Blijf thuis als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

 Ga direct naar huis als er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts 

 Ga thuis naar het toilet 
 Was de handen met water en zeep als uw handen mogelijk besmet zijn door aanraking 

met 
 objecten waar veel mensen aanzitten (deurknop, pinapparaat etc.) 
 Was voorafgaand aan het zwembadbezoek uw handen met zeep of desinfectant 
 Verlaat na het zwemmen zo spoedig mogelijk de accommodatie 

 


