Dit protocol is opgesteld in het belang van de volksgezondheid van de bezoekers en het
personeel van Sportkompas. De normale RIVM richtlijnen blijven geldig:

Protocol: Bezoek zwembad Rhienderoord vanaf 29-11-2021



















Bij aankomst op het terrein volgt u de looproute naar het zwembad.
Voor toegang tot ons zwembad dient u in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs
indien u 18 jaar of ouder bent en ongeacht of u zwemmer of publiek bent.
De medewerkers van Sportkompas voeren de controle op het coronatoegangsbewijs uit.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren
vanaf 13 jaar
b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden
c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot
elkaar.
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men
zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
Kleedkamers en douches zijn open. U kunt gebruik maken van de kluisjes.
Ook sauna, Turks stoombad, whirlpool zijn geopend. Max. 2 personen!
Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden
gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Wedstrijden zijn toegestaan.
Publiek is niet toegestaan, ook niet bij wedstrijden, leszwemmen en diplomazwemmen
Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in
gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met
name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht volgens
richtlijnen.
U dient de huis- en gedragsregels van Sportkompas is acht te nemen.
Neemt u na uw bezoek aan ons zwembad plaats in onze horeca voor een versnapering,
dan kan het voorkomen dat onze medewerkers u nogmaals vragen naar uw
coronatoegangsbewijs. Graag uw begrip hiervoor!
U verlaat onze accommodatie in alle gevallen via onze hoofdingang.

