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Zwembad Calluna bezoekersprotocol/26 juni 2021 

In het belang van de volksgezondheid, van onze bezoekers en het zwembadpersoneel houden wij ons aan de 
officiële protocollen. Het kabinet heeft aangekondigd per zaterdag 26 juni over te gaan op stap 4 van het 
openingsplan. Wij  hanteren, te allen tijde de huidige 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.  

 
Faciliteiten en 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 & publiek 
Er mag publiek aanwezig zijn bij amateur wedstrijden en trainingen. Voor het afzwemmen volgen wij het 
water vrij protocol, waarin staat dat er 1 ouder/bezoeker per kind welkom is tijdens het afzwemmen.   

Kleedkamers en mondkapjes 
Kleedkamers en douches mogen weer open. Als de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden 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. 
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Routing en omkleden 
De routing is dusdanig bepaald zodat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden. Dit geldt 
ook in het zwembad en in de kleedkamers. 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.  

Quarantaine en testen 
Voor de actuele quarantaine regels van het RIVM verwijzen we je naar deze site.  

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/versoepelingen-vanaf-26-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 
 
Met sportieve groet, 
Team Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. 
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