ZVL-1886 Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Coronamaatregelen per 6 november 2021
Beste allemaal,

Vanaf zaterdag 6 november 2021 gelden er nieuwe coronamaatregelen voor de zwembaden. Met ingang van
deze datum gelden de maatregelen volgens het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.0.
De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:
Een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig IDbewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Dit geldt dit ook voor ouders van kinderen die naar zwemles gaan.
Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij
hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel, trainers, officials
en alle vrijwilligers.
Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden, leszwemmen en diplomazwemmen. Hierbij geldt wel een
coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar. Bij topsportcompetities (waterpolo H1/Da1) is
een coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 13 jaar.
Zwemmen kan en mag binnen zonder beperkingen voor personen tot en met 17 jaar en vanaf 18
jaar met een coronatoegangsbewijs.
Er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden.
Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in een horecaruimte of op het buitenterras geldt dat
een coronatoegangsbewijs verplicht is vanaf 13 jaar en ouder.
Wij vragen alle leden en supporters om begrip voor deze maatregelen en hopen dat iedereen wil
meewerken aan een soepele toegangscontrole. Voor vragen of nadere informatie kan iedereen terecht bij
bestuur@zvl-1886.nl of de individuele bestuursleden.
Komend weekend zal er gedurende de gehele dag een beveiliger bij de ingang van het zwembad zijn om te
controleren op het coronatoegangsbewijs. Na het weekend zal de beveiliger bij alle zwemlessen aanwezig
zijn, toezicht houden en helpen bij de toegangscontrole.
Gedurende de zwemtrainingen, waterpolotrainingen en triathlontrainingen moeten wij als vereniging zelf
zorgen voor een controle op de coronatoegangsbewijzen. Waarschijnlijk zal dat gebeuren door de trainers
en/of coaches of corona-coördinatoren. Per discipline worden hierover de komende dagen afspraken
gemaakt.
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