Algemene informatie corona en zwembaden
Nieuwe maatregelen
•

Iedereen die last heeft van verkoudheidsklachten of andere milde
gezondheidsklachten moet thuisblijven en sociale contacten mijden tot
men weer is opgeknapt.

•

Sportevenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast.

Zwemmen en het coronavirus
Zwemmen verhoogt niet het risico op een besmetting. Het zwembadwater wordt
24/7 gefiltreerd en gedesinfecteerd, oppervlakken zoals vloeren worden gereinigd en
gedesinfecteerd. Los van het coronavirus komen in een zwembad altijd
ziekteverwekkende bacteriën, virussen en schimmels voor. Zwembaden moeten
daarom ook 24/7 bezig zijn met hygiëne om het onder controle te houden. Ten
aanzien van het coronavirus is de verwachting dat het niet lang in een zwembad kan
overleven. Een virus kan zich niet vermeerderen buiten mens of dier, dus alle
virussen in zwembaden zijn afkomstig van mensen. Door de hoge mate van
desinfectie wordt hun aantal continu verlaagd.

Sluiten zwembad
De recente maatregelen hebben geen gevolgen voor het openstellen van het
zwembad, zwembaden hoeven nog niet te worden gesloten. Zolang scholen niet
sluiten kunnen de zwemlessen gewoon door blijven gaan.

Bezoekers
Omdat een zwembad geen verhoogd risico vormt, kun je een zwembad zien als elk
ander openbaar gebouw. En dat betekent dat wij als zwembad en jij je als bezoeker
moet houden aan maatregelen die de overheid hiervoor opstelt en de adviezen van
het RIVM ter harte nemen.
•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor een goede hygiëne (douchen, toiletgebruik, grondig handen wassen).
Zorg dat in de toiletten voldoende (desinfecterende) zeep aanwezig is.
Schud geen handen meer en wijs de bezoekers hier ook op.
Maak dagelijks goed schoon met reguliere schoonmaakmiddelen. Denk aan
materialen, apparaten, deurgrepen, kranen.
Zorg voor goede ventilatie.
Zorg dat de waterkwaliteit aan de daarvoor gelden eisen voldoet.
Bezoekers die last hebben van verkoudheidsklachten, eventueel
gepaard met koorts zijn nu even niet welkom zijn. Dit om eventuele verspreiding van
het coronavirus te voorkomen.

Wij van team Reynaertland bedanken u voor uw
begrip!

