Bosbad de Vuursche
VEILIGHEIDSPLAN
COVID‐19
Zwemseizoen 2021

VOORWOORD
Beste lezer,
Dit is het COVID‐19 veiligheidsplan van Bosbad de Vuursche voor het zwemseizoen 2021. Na een
zomer waarin het Bosbad vanwege de pandemie gesloten moest blijven, vinden we het belangrijk
ons mooie zwembad weer open te kunnen stellen voor onze gasten. Maar dit moet natuurlijk wel
verantwoord gebeuren! Daarom treft het Bosbad maatregelen om op een veilige manier met elkaar
te kunnen zwemmen. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en personeel staan hierbij steeds
voorop.
De regels van de overheid zijn duidelijk: buitensportaccommodaties mogen open, mits geen
reserveringen worden aangenomen van meer dan twee personen. Er mogen wel meer personen
tegelijkertijd gebruik maken van het zwembad voor vrij zwemmen, zolang dit maar op 1,5 meter
afstand is.
De maatregelen in dit veiligheidsplan zijn afgestemd op de richtlijnen van het RIVM & het Protocol
‘Verantwoord Zwemmen, versie 3.0 van 11 maart 2021’, waarbij we uitgaan van de norm van 1,5
meter afstand en de eigen verantwoordelijkheid van onze bezoekers. Met dit laatste bedoelen we
dat nauwelijks te controleren is of zij tot één huishouden behoren, of zij eerlijk zijn in hun
antwoorden bij onze gezondheidscheck en of ze inderdaad steeds anderhalve meter afstand houden
tot mensen die niet tot hun huishouden behoren – daarin zullen zij hun eigen verantwoordelijkheid
moeten nemen.
We volgen het actuele nieuws op de voet en we zullen het veiligheidsplan in de loop van de zomer
aanpassen waar nodig. De laatste versie is steeds leidend en zal op de website worden gepubliceerd.
Laten we er een mooie zwemzomer van maken!
Bestuur Bosbad de Vuursche
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ALGEMENE MAATREGELEN
Het is belangrijk dat onze gasten op de hoogte zijn van onze getroffen maatregelen voor hun bezoek
aan het Bosbad. De maatregelen en de hygiëne‐ en gedragsregels worden op de sociale media
gedeeld en bezoekers worden bij ontvangst meerdere keren herinnerd aan de regels door borden of
posters met daarop:
LEUK DAT JE KOMT ZWEMMEN!
Zo houden we het veilig:
 Kom alleen naar het Bosbad wanneer je geen last hebt van hoesten en/of
verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk‐ of smaakverlies of wanneer
je een huisgenoot hebt met klachten of vastgestelde Corona
 Geef duidelijk en eerlijk antwoord op de gezondheidsvragen als die je worden gesteld
 Houd anderhalve meter afstand, niet alleen op de ligweiden maar OOK bij het zwemmen en
op de beachvolleybalvelden
 Volg de looproutes langs de kassa’s en bij de kiosk; op de rest van het terrein kun je vrij
bewegen
 Wanneer het te druk wordt in het Bosbad, kunnen we nieuwe gasten de toegang weigeren,
óók abonnementhouders
 Volg altijd de aanwijzingen van het Bosbad‐personeel op

ABONNEMENTHOUDERS/ LOSSE TICKETS
Conform de richtlijnen van het RIVM is het toegestaan om alle leeftijden tegelijkertijd toegang te
verlenen tot het Bosbad, op eigen risico en met eigen verantwoordelijkheid. We hanteren hierbij de
regel ‘1,5 meter afstand is altijd de norm’ en ‘vol is vol’ Dit betekent dat abonnementhouders en
houders van tienbadenkaarten NIET gegarandeerd toegang hebben tot ons bad. Losse tickets, tien
badenkaarten en combikaarten (zwemmen/midgetgolf) zijn alleen bij de kassa van het Bosbad
verkrijgbaar en worden slechts afgegeven wanneer er nog ruimte is om veilig te zwemmen.
Door onvoorziene omstandigheden op coronagebied kan het op elk moment noodzakelijk zijn dat het
Bosbad voor kortere of langere tijd wordt gesloten. Restitutie op welk toegangsbewijs dan ook (los
ticket, tienbanenkaart of abonnement) is NIET mogelijk.

GEEN DIPLOMA?
Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen in de kinderbaden zwemmen of in het één meter bad,
MET zwembandjes en onder begeleiding van een begeleider 18+.

KLEEDRUIMTEN, SANITAIR EN DOUCHES
Alle wc’s, kleedhokjes en buitendouches zijn geopend. Ook hier gaan we uit van de norm van 1,5
meter afstand en de eigen verantwoordelijkheid van onze bezoekers. Dagelijks wordt het sanitair
met regelmaat schoongemaakt en gedesinfecteerd. Hiervoor is COVID schoonmaak‐ en
desinfecteerprogramma opgesteld. Van onze bezoekers wordt gevraagd zo netjes mogelijk met het
sanitair om te gaan en geen luiers of andere zaken in het toilet te werpen, waardoor dit verstopt
raakt.

KIOSK (AFHAALPUNT)
Onze kiosk is geschikt om onze bezoekers voldoende afstand te laten houden en onze medewerkers
een veilige werkomgeving te bieden. De volgende regels gelden:
 Houd anderhalve meter afstand in de rij voor de kiosk
 Ga na het verkrijgen van je consumptie zo snel mogelijk terug naar je handdoek, of neem
plaats aan één van de tafels op het terras (alleen met het eigen gezin)
 Onze horecamedewerkers hanteren de aangescherpte hygiëne‐maatregelen.
 Volg altijd de aanwijzingen van het Bosbadpersoneel op

BADMEESTERS, KASSAMEDEWERKERS EN KIOSKPERSONEEL
De medewerkers van Bosbad de Vuursche worden ‐ net als onze bezoekers ‐ voor zover mogelijk
beschermd om mogelijke overdracht van het COVID‐19 virus tegen te gaan. Hierdoor hebben wij
naast alle hygiëne maatregelen, ook voor onze medewerkers de volgende regels:
 Wanneer er sprake is van de minste vorm van neusverkoudheid, griepverschijnselen,
benauwdheid, koorts of iedere vorm van een ziek gevoel, dan is het verboden om naar het
werk te komen. Het kan dus voorkomen dat het Bosbad voor kortere dan wel langere termijn
gesloten is door acuut personeelsuitval
 Handen wassen is voor zwembad‐ en kioskpersoneel een verplichting, in ieder geval voor het
begin van de dienst, voor het klaarmaken van voedsel, na het (zelf) eten, na hoesten of
niezen, na gebruik van het toilet en na contact met de afvalbak
 Op het zwembadterrein hebben onze medewerkers extra toezichtfunctie. Zij zijn duidelijk
herkenbaar door middel van een oranje T‐shirt. Wij verzoeken u om actief op anderhalve
meter afstand te blijven van ons personeel, ook indien u bent gevaccineerd. Wij vragen ons
personeel mensen aan te spreken wanneer er:
 Te veel mensen samen zijn op een plek
 De anderhalve meter afstand‐regel niet in acht wordt genomen
Uiteraard zal – indien noodzakelijk – de EHBO hulpverlening ook conform alle COVID‐19
richtlijnen worden uitgevoerd. De Bosbadmanager monitort meer dan ooit onze medewerkers op
deze punten en blijft in gesprek over knelpunten en verbeterpunten die voor een nog betere en
veiligere werkplek zorgen.

