
 

 

 

 

 

Protocol afzwemmen in coronatijd (1,5 m) 

Beste ouder/ begeleider van het afzwem kind,  

We willen graag dat net als voorheen het een afzwemmen een feest wordt voor de kinderen 

die mogen afzwemmen. Natuurlijk is het dan ook belangrijk dat er ouders en/of opa’s en 

oma’s bij aanwezig zijn. Helaas kunnen we het niet zo regelen dat iedereen welkom is, maar 

wel dat er ruimte is om per afzwemkind 1 andere persoon toe te laten. 

Belangrijk hierbij is dat deze persoon zich strikt aan de regels houden en de aanwijzingen 

van het zwembadpersoneel opvolgen.  

Uiteraard gelden alle corona regels zoals die nu ook voor iedereen gelden en dan met name 

de gezondheidsregels en de 1,5 meter regel.  

 

Hoe gaan we het organiseren? 

1. De ene ouder/begeleider draagt de afzwemkinderen over aan de zwembadmedewerker 

bij receptie/ ingang van de instructiekleedruimte. 

2. De ene ouders/begeleiders volgt de normale routing, de trap op naar de horeca en door 

naar het natte terras, daar zitten op een stoel. 

3. De ene ouder/begeleider pakt blauwe overschoentjes en trekken deze aan op het natte 

terras. Hier staan voldoende stoelen. Hier wachten ze tot je toestemming krijgt om naar 

de badrand te lopen.  

4. De ene ouder/begeleider wordt naar de perrons begeleid door een zwembadmedewerker 

en verzocht om plaats te nemen op een 1,5 meter lijn. Omdat we niet weten wie deel 

uitmaakt van één huishouden, moeten we voor iedereen de 1,5 meter toepassen. 

5. De ouder/begeleider kan aan beide zijden van het zwembad plaatsnemen. 

6. Foto’s maken van de eigen kinderen mag, maar alleen vanaf de toegewezen zitplaats bij 

het perron. 

7. Na het afzwemmen worden alle ouders begeleid naar de natte trap en lopen via de gang 

in de wissel naar de receptie en door naar buiten, niet naar de kinderen in de 

kleedruimten. 

8. De kinderen worden na het afdrogen en aankleden door een zwembadmedewerker bij de 

uitgangsdeur aan de ouders overgedragen. 

 

Wij denken dat als we het op deze wijze organiseren het goed en coronaproof kan verlopen 

en op deze wijze er voor de kinderen toch een spetterend afzwemfeest van maken. 

Graag tot ziens bij het afzwemmen. 


