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Bezoekersprotocol Interactie - zaterdag 25 september 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 25 september over te gaan op nieuwe 
versoepelingen. Wij  hanteren, te allen tijde de huidige RIVM regels: 

 Heb je (milde) klachten die passen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en laat je testen op corona. Ook al 
ben je volledig beschermd. 

 Volg de laatste regels van de rijksoverheid 

 
Faciliteiten en regels 
Onze toezichthouders attenderen je op onze regels, mocht dat nodig zijn. De sauna en whirlpool gaan vanaf 
zaterdag 25 september weer open.   
 
Bezoekers & publiek 
Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden, lessen, trainingen en diplomazwemmen. Ga hier 
wijselijk mee om. Kom naar het afzwemmen met niet met meer dan twee personen (boven de 13 jaar) per 
kind dat afzwemt of zwemles heeft. Zo voorkomen we grote drukte en onveilige situaties.  

Houd je aan de basisregels 
Kleedkamers en douches zijn open. De basisregels blijven gelden; bij klachten blijf thuis, was je handen, schud 
geen handen, hoest en nies in je elleboog, houd afstand en vermijd drukte.   

Aankomst, looproute en vertrek 
Er is geen routing meer. Iedereen maakt gebruik van de hoofdingang bij aankomst en vertrek. 
Blijf te allen tijde alert op het bedrijven van sport en het bezoeken van een sportaccommodatie 
op een sociaal veilige manier. 
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Bezoek aan horeca in sportgelegenheden - Coronatoegangsbewijs verplicht 
Vanaf 25 september 2021 krijgen bezoekers enkel toegang tot de horecagelegenheid met een geldig 
coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) en een legitimatiebewijs (vanaf 14 jaar). Onder coronatoegangsbewijs 
wordt verstaan; vaccinatiebewijs, herstelbewijs (maximaal 6 maanden oud) of een testbewijs (maximaal 24 
uur geldig). Een geldig legitimatiebewijs is een: Identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Kinderen t/m 12 jaar 
hebben geen coronatoegangsbewijs nodig om een horecagelegenheid te bezoeken.  

Privacy coronatoegangsbewijs 
De app toont een beperkt aantal gegevens aan de controleur: initialen en een deel van de geboortedatum. In 
combinatie met de informatie op een legitimatiebewijs is dat genoeg om misbruik te voorkomen. Of de 
gunstige code is gemaakt op basis van een negatieve test, een volledige vaccinatie of iets anders, ziet de 
controleur niet. 

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

Reserveren:  
Je kunt uitsluitend gebruik maken van banen zwemmen en doelgroep zwemmen als je vooraf reserveert via 
onze website. Om tijd te besparen en drukte aan de kassa te voorkomen kun je voor het recreatief zwemmen 
vooraf online een ticket kopen. https://interactie-ermelo.recreatex.be/Exhibitions/Overview  
 
Verhinderd 
We verzoeken je om uiterlijk 24 uur van te voren je reservering telefonisch of per mail te annuleren als je niet 
kunt. Zo kan een andere zwemliefhebber gebruik maken van deze plek.  
 
Openingstijden zie onze website:  
https://www.interactie-ermelo.nl/zwembad/openingstijden-en-tarieven/ 
 
Protocol Verantwoord Zwemmen 
https://water-vrij.nl/organisaties/  
 
Verantwoord sporten NOC*NSF 
https://nocnsf.nl/sportprotocol  
 
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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