
Overheidsbeleid 

De zwembaden van Pluryn dienen zich te houden aan de richtlijnen van de overheid, zij hebben een 

document gepubliceerd om veilig te kunnen zwemmen ten tijden van Corona. Daarnaast gelden er 

ook nog een aantal Pluryn-specifieke richtlijnen. 

Richtlijnen zwembaden van Pluryn vanaf 11 mei 

- Hanteer de richtlijnen van de KNZB en het RIVM. 

- Het zwembad voldoet aan de eisen die gesteld worden (juiste ph waarde in het water etc.) 

- Er mag een ouder/verzorger mee met het kind. In de regel zijn opa’s en oma’s geen 

begeleider. Alleen zwemleskinderen worden toegelaten. 

- Volg naast de specifieke zwembadrichtlijnen ook de standaard hygiënemaatregelen. 

- Douches en toiletten bij de zwemlocaties zijn gesloten. 

- Kleedkamer 1 gebruiken we om kleding en schoeisel uit te doen. Let op 1,5 meter afstand 

maatregel.  

- Kleedkamer 2 gebruiken we om aan te kleden en zo snel mogelijk het pand te verlaten. Let 

op 1,5 meter afstand maatregel. 

- Beperk aanrakingen met contactpunten (deuren etc.) tot het noodzakelijke.  

- Kinderen die de afgelopen twee weken verschijnselen van een coronabesmetting hebben 

gehad mogen niet zwemmen. Raadpleeg hiervoor de checklist Corona. 

- Als een huisgenoot van het kind ziek is, mag hij/zij zelf ook niet komen zwemmen. Gebruik 

hiervoor ook de checklist  

- Contactpunten en oppervlakken worden na elk gebruik gedesinfecteerd. 

- Evenals het materiaal. 

 

Terrein van Pluryn 

- Het is vanuit ons belangrijk dat ouders niet op het terrein gaan wandelen of voor de deur 
gaan staan wachten.  

- We willen op het terrein van Jan Pieter Heije zo min mogelijk publiek dus graag 1 
ouder/verzorger aanwezig bij het halen en brengen. (geen hele gezinnen die vervolgens in 
de speeltuin gaan zitten tijdens de lessen) 

- T.a.v. het verkeer is het wenselijk als men via de achterzijde het terrein op komt en weer 
verlaat. Dat is de ingang bij het Ster gebouw. 

- Utrechtseweg doorrijden tot aan rotonde, 1e afslag of 3e afslag afhankelijk van welke richting 
u komt, van Borsselenweg op na 200 meter rechtsaf de Wolterbeekweg , links aanhouden na 
80 meter zie je de ingang van Pieter Heije aan de rechterkant. Dan 200 meter doorrijden 
naar parkeerplaats zwembad. 
 

 

Kinderen in de basisschoolleeftijd 

- Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

- Zwemjuf/meester  dient zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van de zwemmers.  

- Kinderen hebben thuis hun handen gewassen voordat ze naar het zwembad komen. 

- Kinderen zijn thuis naar het toilet geweest. 

- Badkleding onder de gewone kleren of badjas. 

- Zowel de A, B en C leskinderen dragen geen extra kleding tijdens de zwemles. 

https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Richtlijn-Veilig-Zwemmen-in-coronatijd-hygiene-en-desinfectie-in-badinrichtingen.pdf
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-1.1-08-05-2020.pdf
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Richtlijn-Veilig-Zwemmen-in-coronatijd-hygiene-en-desinfectie-in-badinrichtingen.pdf
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Richtlijn-Veilig-Zwemmen-in-coronatijd-hygiene-en-desinfectie-in-badinrichtingen.pdf


- Kleedkamer 1 gebruiken we om kleding en schoeisel uit te doen. Let op 1,5 meter afstand 

maatregel. De kleding en schoenen  gaan in tas of zak en worden meegenomen naar de 

zwemzaal waar deze op een aangewezen plek worden neergelegd.  

- Kleedkamer 2 gebruiken we om aan te kleden en daarna zo snel mogelijk het pand te 

verlaten. Let op 1,5 meter afstand maatregel. 

- Als er een groep voor u zit wacht dan in kleedkamer 1 totdat de voorgaande groep de 

zwemzaal heeft verlaten.  

 

Begeleider kind: 

 

- Er mag een ouder/verzorger mee met het kind. Alleen zwemleskinderen worden toegelaten. 

- Iedere ouder die geen slippers mee heeft kan overschoentjes krijgen deze worden weer 

door de ouders mee genomen naar huis voor een volgende keer. 

- We werken voorlopig niet met de knipkaarten. 

- Zitplaatsen staan 1,5 meter uit elkaar laat deze op hun plek staan. 

 

Houd je aan de regels zodat we hier kunnen blijven zwemmen!! 

 

 

 

 


