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Zwembad Calluna bezoekersprotocol/5 juni 2021
In het belang van de volksgezondheid, van onze bezoekers en het zwembadpersoneel houden wij ons aan de
officiële protocollen.
Vanaf zaterdag 5 juni mogen volwassenen binnen en buiten weer sporten in groepen van maximaal vijftig
personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport
niet haalbaar is. Voor recreatief zwemmen gelden ruimere regels. Vanaf 18 jaar mogen er alleen onderlinge
wedstrijden tussen sporters van de eigen club worden gespeeld. Publiek is zowel binnen als buiten nog niet
toegestaan. Houd voor alle actuele informatie onze website en social media kanalen in de gaten.
Afhankelijk van de geldende RIVM regels bieden wij diverse activiteiten aan. Wij wijzen je hierbij op en wij
hanteren, de RIVM regels:




Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts en laat je testen bij de GGD.
Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 5 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot 5 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg
hierin het advies van de GGD). Laat je testen.

Quarantaine en testen
Als je in quarantaine gaat, blijf je thuis. Je laat je dan meteen testen. Door mensen meteen te testen, kunnen
we eerder nieuwe infecties opsporen. Laat je ook testen als je (nog) geen klachten hebt. Je gaat alleen naar
buiten voor de test. Als de uitslag van de test positief is, heb je COVID-19. Ga dan in isolatie.
Heb je binnen vijf dagen na het laatste contact met iemand met COVID-19 een test gedaan en is de
testuitslag negatief? Blijf dan in quarantaine. Laat je vervolgens nog een keer testen op dag vijf. Dit is
belangrijk, want het kan namelijk zijn dat de eerdere test te vroeg kwam, waardoor het virus nog niet aan te
tonen was met de test. De test op dag vijf is in ieder geval betrouwbaar. Dit komt doordat de meeste mensen
die ziek worden binnen zeven dagen klachten krijgen. De test kan het virus al twee dagen daarvoor aantonen.
Als de testuitslag na de test op dag vijf weer negatief is, mag je uit quarantaine. Is de uitslag positief, dan heb
je COVID-19 en ga je in isolatie.
Handhaven van de regels
Onze toezichthouders attenderen je op onze regels, mocht dat nodig zijn. De sauna en whirlpool houden wij
gesloten om zo de 1,5 meter maatregelen te kunnen blijven garanderen.
Bezoekers
Helaas kunnen wij geen publiek toelaten tijdens zwemlessen, afzwemmen, wedstrijden en of andere
activiteiten in onze accommodaties. Tijdens halen/brengen van zwemleskinderen is 1 ouder/verzorger per kind
toegestaan.
Douche en toiletgebruik
Kleedkamers en douches mogen weer open. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen, tijdens het sporten
mag deze af. Na het sporten gelden wel de basisregels, waaronder anderhalve meter afstand houden en
drukte vermijden.
Routing en omkleden
De routing is dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. Denk je rond het bad en
bij de kleedruimtes ook aan de 1,5 meter afstand? Zwemlesouders worden verzocht de kinderen via de
achterzijde te brengen. Verenigingen die gebruik maken van het zwembad, dienen ook via de achterzijde
binnen te komen. Kom je banenzwemmen, recreatiefzwemmen of deelnemen aan een groepsles, kom dan via
de hoofdingang binnen. Verenigingen die gebruik maken van de sporthal Calluna dienen via de hoofdingang
binnen te komen.
Reserveren
Je kunt uitsluitend gebruik maken van het zwemwater wanneer je vooraf reserveert via onze website.
https://interactie-ermelo.recreatex.be/Exhibitions/Overview
Openingstijden zie onze website
https://www.interactie-ermelo.nl/zwembad/openingstijden-en-tarieven/
Protocol verantwoord zwemmen en sporten
https://www.interactie-ermelo.nl/interactie/versoepelingen-vanaf-7-juni
Wij wensen je een prettig verblijf in onze accommodaties. Vragen? Je kunt ons telefonisch bereiken via
(0341) 41 22 77 of per mail via info@interactie-ermelo.nl
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