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Basis regels voor iedereen  

Voor iedereen in Nederland geldt:  

 blijf bij klachten thuis en laat u testen; 
 houd 1,5 meter afstand van anderen; 
 was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;  
 werk zoveel mogelijk thuis; 
 vermijd drukte: 

o ga weg als het druk is; 
o reis zoveel mogelijk buiten de spits; 

 draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. 

Werk thuis tenzij het echt niet anders kan 

Het advies blijft om thuis te werken tenzij echt niet anders kan. 

 Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden. 
 Mijd de spits. 
 Een instelling of bedrijf kan 14 dagen gesloten worden wanneer de GGD 

heeft geconstateerd bij bron- en contactonderzoek dat de besmetting 
hier heeft plaatsgevonden. 

Regels voor hygiëne 

 Was vaak uw handen 
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. 
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o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus 

heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc 
bent geweest. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna 

weg. 
o Was daarna uw handen. 

 Schud geen handen. 

 

Regels voor 1,5 meter afstand houden 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
o Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen 

en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot 
één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te 
bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van 
hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel. 

o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen 
elkaar besmetten. 

o Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga 
weg. 

Regels voor het vermijden van drukte 

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van 
bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. 
Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar 
brengt, kunnen handhavers optreden. 

Draag een mondkapje 

Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een niet-medisch mondkapje in de 
volgende situaties: 

 In alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden 
zoals: 

o Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, 
parkeergarages, benzinestations, etc. 
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o Restaurants en cafés, theaters en concertzalen, wanneer mensen 

staan of lopen. Het mondkapje kan af wanneer mensen hebben 
plaatsgenomen op hun zitplaats. 

 Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als 
de klant. 

 In het openbaar vervoer kunt u een boete krijgen als u geen mondkapje 
draagt. 

In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen: 

 Tijdens het beoefenen van theater, dans, acteren of muziek in de vorm 
van een culturele uiting. 

 In het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor 
begeleiders buiten het water wel mondkapje) 

 Als mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het 
mondkapje niet kunnen dragen. 

Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk 
de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje. 

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten 

Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft dient thuis te blijven en zich 
te laten testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn 
geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen 
om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op 
corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder 
verspreiden. Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven 
niet getest te worden als ze klachten hebben. Is uw kind erg ziek? Neem dan 
contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook 
kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met 
corona kunnen getest worden. 

Lees meer over het testen en de regels over quarantaine. Hier is ook een 
brochure te vinden die mensen hulp en ondersteuning biedt bij quarantaine. 

 Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, 
koorts en benauwdheid. 
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 Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot 

de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, 
dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. 
Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen. 

o Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, 
mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook 
weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent. 
Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de 
klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? 
Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 
112. 

o Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw 
huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u 
heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en 
wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het 
RIVM. 

o De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. De GGD benadert 
mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon en 
geeft daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie 
in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact 
betreft. 

 Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw 
huisarts of huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie 112. 
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Sportfondsenbad 

Algemeen SFB 

OPENSTELING SPORT UUR SPORTFONDSENBAD DONDERDAG AVOND 19.00 – 
20.00 UUR 

 
A. Weekrooster : Donderdagavond 19:00 – 20:00 uur locatie 

Sportfondsenbad te Beverwijk 
B. Logistiek plan: Kinderen die zelf zwemmen, komen gezamenlijk 

zwemmen met ouders. Kinderen welke deelnemen aan leszwemmen 
zullen worden afgezegd. Dit gaat voorlopig niet door. 
Indien kinderen worden gebracht door ouder, welke de ouder niet mee 
komt zwemmen, wordt verzocht buiten de locatie te wachten.  
Bewoners van woongroepen komen gezamenlijk met eigen begeleiding 
voor zover de corona maatregelen dit toelaat. 

C. Organisatiemaatregelen rondom sport activiteit: zie info onderstaande 
tekst. 

D. Hygiëne maatregelen:  
a. Handen desinfecteren bij binnenkomst 
b. Mondkapje bij binnenkomst is VERPLICHT 
c. De beschikbare toiletruimte zal na afloop worden gereinigd.   

E. Communicatie:  
a. Overleg en bereidheid checken vrijwilligers; 
b. Via website en nieuwsbrief leden informeren omtrent de 

voortgang en genomen beslissingen. 
F. Contact personen KIS : Timo & Inge Bakker, telefoon 0251- 296 721 of 

via secretariaat@dekis.nl  
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Doelgroep SFB 

 
1. Volwassenen met een lichamelijke beperking – recreatief 

zwemmen 
2. Volwassenen met een verstandelijke beperking – recreatief 

zwemmen 
3. Jong volwassenen 12- 18 jaar met Lich. en/of verstandelijke 

beperking – recreatief zwemmen. 
4. Kinderen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking – 

zwemles 
 
De laatste doelgroep (4) zal niet worden opgeroepen voor een eventueel 
herstart van ons zwem uur. Omdat bij het leszwemmen lichamelijk contact 
essentieel is, zal er voorlopig, met de huidige corona beperkende 
maatregelen, geen zwemles gegeven worden aan kinderen die starten met 
zwemles en nog watervrij moeten worden gemaakt. 
 
Voor de overig gespecifieerde doelgroep leden zou het mogelijk zijn om het 
zwemmen te hervatten.  
 

Maximaal 30 personen in het SFB 

 
Normaliter hebben wij slechts twee banen ter beschikking voor het 
banenzwemmen. Dit zou uitgebreid kunnen worden naar vier banen. Baan 1 
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heen, 2 terug, 3 heen, 4 terug. De banen 1 en 2 zouden voor de langzame 
zwemmers gebruikt kunnen worden. Banen 3 & 4 voor de snelle zwemmers.  
 
Banen 5 en 6 kunnen gebruikt worden voor de niet banen zwemmers + het 
instructiebad. Van de attributen (glijbaan en springplank)  in het zwembad zal 
geen gebruik worden gemaakt.  
 
 
 
 
 
 

Binnenkomst SFB 

 
- Overeenkomst het advies van het kabinet, wordt DRINGEND 

GEADVISEERD om bij betreding van de locatie een mondje te dragen.  
 

- Leden dienen zich bij binnen komst niet op te houden in de centrale hal. 
Vanaf 18:50 uur zal via het centrale buitenplein leden worden toegelaten 
tot het bad.  

 
- De leden die mobiel zijn, zullen via de trap in de centrale hal, vervolgens 

via het horeca paviljoen naar het ‘NATTE TERRAS’ wordt geleid. Volg de 
routing aangegeven in het zwembad. Kaderleden van KIS zullen hierop 
toezien en aanwijzingen geven.  

 
- Leden die niet mobiel zijn, kunnen zich met de lift naar boven begeven 

om ook op het ‘Natte terras’ om te kleden. 
 

- Op het natte terras staan stoelen waar de leden zich mogen ontdoen van 
de bovenkleding. De bovenkleding gaat in een tas. 
 

- Het lid mag vervolgens zich naar het bad bewegen en neemt zijn tas 
mee. De tas wordt aan de kant geplaatst naast het bad.  
 

- Tijdens het zwemmen is het dragen van een mondkapje uiteraard niet 
verplicht. 
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- Volg de aanwijzing van de kaderleden op. 
 
- Blauwe badenkaarten (familiekaart) dienen vooraf aangeschaft te 

worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Kaderleden komen voorafgaand op strategische plaatsen te staan. 
 

a) In de centrale hal / buiten  (Inge / Timo) 
b) Boven bij de zwemzaal. 
c) Leden dienen bij aankomst in de zwemzaal direct het water in te gaan.  
d) Badlift kan in principe niet worden gebruikt.  

 
Derhalve dienen kaderleden 18:50 uur aanwezig te zijn om de routing te 
begeleiden. Minimaal 5 kaderleden zijn nodig om het uur te kunnen 
aanvangen. Na de routing begeven de kaderleden zich rondom het bad.  
 

Bad verlaten SFB 

 

- Om 19:50 uur wordt het sein gegeven om het bad te verlaten.  
- De leden pakken hun tas welke naast het zwembad staat 
- Vervolgens wordt de trap naar beneden, naar de kleedhokjes gevolgd.  
- Er kan geen gebruik worden gemaakt van de douches.  
- De kleedhokjes kunnen gebruikt worden om om te kleden.  
- Via de Centrale hal verlaat men het pand.  

 
 

Voor zwemmers SFB:  
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1. Houd de basisregels in acht;  
2. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;  
3. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.  
4. Reis zo min mogelijk met onbekende personen. Als je het openbaar 

vervoer kan vermijden, is dat beter.  
5. Maak je gebruik van een taxi-service, overleg vooraf of vervoer mogelijk 

is. 
6. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 

accommodatie;  
7. Zoek elkaar niet op in de centrale hal; 
8. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;  
9. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;  
10. Heb je hulp nodig bij het naar het toilet gaan? Zoek uit of dit op te 

lossen is middels bijvoorbeeld een uritip met urinezak of urinefles (en 
eventueel met plastuit). 

11. Ben je niet in staat om zelfstandig het bad te betreden, of heb je iemand 
nodig voor zorg? Dan kun je alleen komen zwemmen met een 
begeleider. Deze persoon kan jou helpen als ‘sportmaatje’. Probeer 
zoveel mogelijk met hetzelfde sportmaatje te komen, liefs iemand uit je 
eigen intieme kring (huisgenoot/gezinslid).  

12. Voor je sportmaatje gelden dezelfde regels als voor jou: kom niet binnen 
1,5 meter van andere personen en raak geen spullen aan van anderen.  

13. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de 
badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken 
en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen 
plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de 
daartoe aangewezen ruimtes;  

14. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen 
met desinfecterende vloeistof. Pomp staat bij entree van het zwembad.  

15. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: 
na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten 
(deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc); na het 
toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van je 
neus. 

16. Vermijd het aanraken van je gezicht; 
17. Schud geen handen; doe geen High5; 
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18. Verplaats je je met een ADL stoel, zorg dat veelgebruikte onderdelen 

van je stoel vooraf schoongemaakt worden alvorens het badlokaal te 
betreden. 

19. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het 
noodzakelijke minimum;  

20. Koop je blauwe (14-)badenkaart vooraf online in de webshop;  
21. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;  
22. Douche thuis voor en na het zwemmen;  
23. Haal geen zwemmers in. Blijf 1,5 meter achter elkaar zwemmen. 
24. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk 

via de routing naar de aangewezen uitgang.  
25. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
26. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, 
mag je weer sporten en naar buiten;  

27. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 
(volg hierin het advies van de GGD);  

28. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;  

29. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad 
met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

30. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten 
ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

 

Routing/aanmelden SFB: 

1. Inchecken bij kader KIS binnenkomst SFB. 
2. Deelnemers dienen vooraf een reservering te maken.  
3. Indien een deelnemer voornemens is niet meer te komen zwemmen, 

moet afgemeld worden. 
4. Bij binnen treden van de locatie dient u een mondkapje te dragen. 
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5. De route van aankomst  via trap centrale hal naar natte terras 

zwemlokaal. 
6. Vertrek in het zwembad via normale weg naar kleedruimtes beneden; 
7. Na omkleden verlaat je direct het pand. Wachten doe je buiten. 

 

 

Omkleden SFB: 

1. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al 
aan onder de  gewone  kleding; 

2. De deelnemers maken bij binnenkomst gebruik van het natte terras 
boven om om te kleden; 

3. Bij het verlaten van het bad kan gebruik worden gemaakt van de 
kleedcabines beneden. 

4. De kleding en schoenen na omkleden worden naast het 50 meter bad 
neergelegd. Er blijft geen kleding op het natte terras achter. 

Douche en toiletgebruik SFB: 

1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis 
naar toilet te gaan; 

2. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. 
Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds 
bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche  blijven gelden; 

3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na 
zwembadbezoek; 

4. Douchen in het Sportfondsenbad is niet meer toegestaan. 

Gebruik materialen en hygiëne SFB: 

1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;  
2. Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf-) materialen, maar het 

mag wel. Kaderleden dienen erop toe te zien dat niet het hele bad vol 
ligt; 

3. Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon; 
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4. Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en 

reinigingsprotocollen in  gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar 
waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van 
oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen. 

 

 

 

 

Zwemles SFB 

Vooralsnog is er voor gekozen om zwemles te geven alleen als de instructeur 
daar mee instemt.  

Banenzwemmen SFB: 

1. De toezichthouder/instructeur/kaderlid blijft zoveel mogelijk op een 
afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;  

2. Overweeg 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan 
terug); 

3. Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet 
toegestaan. 

Recreatief zwemmen SFB: 

1. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om 
vooraf thuis naar het  toilet te gaan. Maak het toilet regelmatig schoon, 
minimaal 1 keer per dag; 

2. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd 
wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders; 

3. Glijbaan en springplank blijven gesloten. 

Voor de vrijwilligers in het algemeen SFB: 

 Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts en 
benauwdheid. 
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 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of 

benauwdheidsklachten. 
 Ga voorafgaand aan ons sport uur thuis naar het toilet. 
 Houd altijd 1.5 meter afstand van iedere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling). 
 Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes of tissues. 
 Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na 

binnenkomst, na toiletbezoek, na het eventuele schoonmaken en 
voordat je weer naar huis gaat. 

 Deel je portofoon niet met anderen. De portofoons zullen worden 
gereinigd na afloop het zwemuur. Ieder krijgt een eigen nummer.  

 Anders dan in een dreigende situatie, maak als vrijwilliger op geen enkel 
moment fysiek contact. 

 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 oC) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je 
weer naar buiten.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact 
waarop deze persoon nog besmettelijk was ( volg hierin het advies van 
de GGD). 

 Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

 Blijf thuis als je in thuissituatie bent omdat je direct contact hebt gehad 
met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

 Bij het constateren van bovengenoemde punten, verwittig direct het 
secretariaat. 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten 
ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. Bij EHBO-handeling, dat je 
als vrijwilliger binnen de 1,5 meter van een zwemmer komt.  

Voor de vrijwilligers tijdens het sport uur : 
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1. Richt een ‘hygiënepunt’ in waar sporters voorafgaand aan het zwemmen 

een ADL rolstoel kunnen schoonmaken. Zie er op toe dat ze hun hoepels, 
banden en remmen reinigen. Zorg voor schoonmaakmiddelen, 
schoonmaakdoekjes en handschoenen of handgel.  

 
2. Normaalgesproken help je de sporters misschien met begeleiden naar of 

bij de transfer naar hun sportrolstoel. Dit kan nu niet. Hou er rekening 
mee dat de sporters alles zelfstandig moeten doen en het wat langer kan 
duren. Wees geduldig.  

3. Neem eventueel hulpmiddelen mee waarmee je de sporters op afstand 
kunt helpen mocht dat nodig zijn. Denk aan een grijpstok om spullen van 
de grond op te rapen.  

 
4. Zorg ervoor dat sporters geen materiaal gebruiken/aanraken van de 

accommodatie zelf (bijvoorbeeld zwemvesten o.i.d.). Indien een sporter 
gebruik maakt van een zwemvest, dient deze dit zelf aan te schaffen. Zie 
link bij punt 21 bovenstaand. 

 
5. Zorg dat zwemmers in banen blijven zwemmen en in circuitvorm 

(rondjes draaien). Op die manier is het makkelijker om ook tijdens het 
wisselen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  

 
6. Laat sporters een begeleider meenemen wanneer ze niet zelfstandig 

kunnen deelnemen aan (de zorg rondom) de sport. Deze persoon kan 
dan helpen als ‘sportmaatje’. Stimuleer de sporters om zoveel mogelijk 
met hetzelfde sportmaatje te komen, het liefs iemand uit je eigen 
intieme kring.  

 
7. Voor sportmaatjes gelden dezelfde regels als voor de sporters en 

trainers: kom niet binnen 1,5 meter van andere personen en raak geen 
spullen aan van anderen.  

 

Heliomare 

Algemeen Heliomare 

Weekrooster :  Maandag 12:00 – 12:45 uur locatie zwembad 
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   Dinsdag 12:00 – 12:45 uur locatie zwembad 
   Woensdag 19:00 – 21:00 uur locatie sporthal 
   Zaterdag 11:00 – 12:00 uur locatie zwembad 

Logistiek plan: de bezoekers van de zwemuren op maandag, dinsdag en 
zaterdag komen a) zelfstandig b) met vaste buddy.  

De bezoekers van de woensdag (sporthal) zijn onder te verdelen in 
volwassenen (eventueel met vaste begeleider), kinderen (met ouders) en 
verstandelijk beperkten (met woongroep begeleiding). 

Organisatiemaatregelen rondom sport activiteit: zie info onderstaande tekst. 
Hygiëne maatregelen:  

a. Handen desinfecteren bij binnenkomst 
b. Mondkapje verplicht bij binnenkomst en verlaten centrale hal. 

Communicatie:  
c. Overleg en bereidheid checken vrijwilligers; 
d. Via website en nieuwsbrief leden informeren omtrent de 

voortgang en genomen beslissingen. 
Contact personen KIS : Timo & Inge Bakker, telefoon 0251- 296 721 of via 
secretariaat@dekis.nl  

Doelgroep zwem uren Maandag & dinsdag 

5. Volwassenen met een lichamelijke beperking – recreatief 
zwemmen 

Doelgroep zwem uren Zaterdag 

1. Volwassenen met een lichamelijke beperking – 
FYBROMYALGIEGROEP 
 

Doelgroep sport uren (Woensdag) 

1. Volwassenen met een lichamelijke beperking  
2. Volwassenen met een lichamelijke beperking  
3. Volwassenen met een verstandelijke beperking  
4. Jong volwassenen 12- 18 jaar met Lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking  
5. Kinderen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking  
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Gebruik locatie Heliomare 

Maximaal aantal deelnemers 

Zwembad Heliomare 

Nu de corona maatregelen per 28 september 2020 zijn verscherpt, heeft 
Revalidatiecentrum Heliomare een aanvullende eis gesteld van een 
groepsgrootte van max. 15 mensen in het bad (excl. Kader) . In het bad is de 
1,5 meter eis van kracht.  
 
Sporthal 
In de sporthal geldt een maximum aantal deelnemers van 12 personen 
(exclusief kader). 
 

Maandag / dinsdag 

De deelnemers van de maandag en dinsdaggroep zwemmen recreatief in het 
bad. De leden dienen daarbij de aanwijzingen inzake de richting van het 
zwemmen, op te volgen, welke het kader geeft. Om de 1,5 meter te 
waarborgen, dienen de zwemmers in cirkels te zwemmen. 
 

Zaterdag 

De deelnemers van de zaterdaggroep (fybromyalgiegroep) doen oefeningen in 
warm water. De oefeningen op zich vereisen voldoende ruimte (minimaal 1,5 
meter) rondom de deelnemers. Tevens dienen de deelnemers de aanwijzingen 
van het kader op te volgen.  
 

Gebruik sporthal Heliomare 
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Voor badmintonners:  

1. BUITEN DE BAAN: Houd de door het RIVM voorgeschreven afstand van 
1,5 meter aan; 

2. OP DE BAAN: Blijf ook hier op de afgesproken 1,5 meter afstand. 
3. Kom alleen op vooraf besproken tijden; 
4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden; 
5. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 
6. Als je niet zelfstandig een transfer kan maken van je ADL naar 

sportrolstoel blijf je thuis (of je moet hulp meenemen vanuit je eigen 
familie/ sportbudy). Zie ook advies voor sporters met rolstoel, punt 2; 

7. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 
accommodatie; 

8. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
9. Ga voorafgaand aan het sporthalbezoek thuis naar het toilet; 
10. Was voorafgaand aan en na afloop van het sporthalbezoek je handen 

met water en zeep, minimaal 20 seconden;  
11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het 

noodzakelijke minimum; 
12. Iedereen krijgt zijn eigen shuttle. 
13. Iedereen gebruikt zijn eigen racket (geen racket uit het materiaalhok). 
14. Op één enkel speelveld blijven. De trainer bepaald de wisselingen. 
15. Er worden geen trainingen gegeven. De volledige tijd kan benut worden 

om vrij te spelen. 
16. Bij overschot aan spelers,  wordt gewisseld in tijdvakken van 10 minuten 

en ruilen dan met spelers aan de kant. Dus 10 spelen, 10 minuten pauze, 
10 minuten spelen etc. 

17. In de pauzes blijf je op de daartoe aangewezen plaats.   
18. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 
19. Geforceerd stemgebruik in de zaal is niet toegestaan. 
20. Verlaat direct na het sporten de accommodatie zo spoedig mogelijk via 

de routing naar de aangewezen uitgang.  
21. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
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22. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, 
mag je weer sporten en naar buiten;  

23. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-23). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 
(volg hierin het advies van de GGD);  

24. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;  

25. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad 
met  
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

26. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten 
ontstaan  
zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
 

 
 

Advies voor sporters met een rolstoel  
 Dit is een aanvullend advies op de protocollen van NOC*NSF en is op 
zichzelf niet volledig. 

1. Zorg ervoor dat je de veelgebruikte onderdelen van je (sport)rolstoel 
schoonmaakt voorafgaand aan de training. Denk aan de hoepels, banden 
en remmen.  

2. Zorg dat je banden op spanning zijn. 
3. Normaalgesproken helpt je trainer of een teamgenoot je misschien met 

het klaarmaken van je trainingsspullen of de transfer naar je 
sportrolstoel. Dit kan nu niet. Houd er rekening mee dat je alles 
zelfstandig moet doen en het wat langer kan duren. Wees geduldig.  

4. Neem eventueel hulpmiddelen mee die je kunnen helpen zelfstandig te 
werk te gaan tijdens de training of in de voorbereiding. Denk aan een 
grijpstok om spullen van de grond op te rapen.  

5. Trek je trainingskleding thuis al aan.  
6. Controleer thuis of er genoeg lucht in je banden van sportrolstoel zit. 

Pomp ze anders op.  
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7. Kom in je sportrolstoel naar de sportlocatie wanneer je niet zelfstandig 

de transfer kunt maken vanuit je dagelijkse rolstoel.  
8. Reis zo min mogelijk met onbekende personen. Als je het openbaar 

vervoer kan mijden, is dat beter.  
9. Gebruik alleen je eigen spullen en raak die van een ander niet aan. 

Gebruik dus ook niet hetzelfde sportmateriaal (bijvoorbeeld een bal), 
maar zorg ervoor dat je met je eigen spullen traint.  

10. Heb je hulp nodig bij het naar het toilet gaan? Zoek uit of dit op te lossen 
is middels bijvoorbeeld een uritip met urinezak of urinefles (en eventueel 
plastuit).  

11. Ben je niet in staat om zelfstandig te trainen, of heb je iemand nodig 
voor de toiletgang en overige zorg? Dan kun je alleen komen sporten 
met een begeleider. Deze persoon kan jou helpen als ‘sportmaatje’. 
Probeer zoveel mogelijk met hetzelfde sportmaatje te komen, het liefs 
iemand uit je eigen intieme kring (huisgenoot/gezinslid).  

12. Voor je sportmaatje gelden dezelfde regels als voor jou: kom niet binnen 
1,5 meter van andere personen en raak geen spullen aan van anderen. 

 
 

Voor bestuur & sleutelverhuurder: 

1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden 
binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, 
etc.); 

2. Regels voor kaderleden, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de 
website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd; 

3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en 
routering. Stel waar mogelijk 1-richting looproutes in en beperk het aantal 
aanwezige personen voor het gehele complex of specifieke ruimtes; 

4. Het aantal bezoekers van de badinrichting dient actief bewaakt te worden en 
is gerelateerd aan hetgeen op de locatie en activiteiten verantwoord is binnen 
gestelde afstandsregels; 
 
5. Bezoekers moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in 
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geval van een eventuele uitbraak. Deze gegevens dienen minimaal 4 weken te 
worden bewaard; 

6. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen 
maken, etc., worden zo veel mogelijk vanuit huis gedaan; 

7. Revalidatiecentrum Heliomare draagt de zorg voor naleving van de vigerende 
schoonmaakprotocollen. Conform verschillende aanbevelingen dienen deze 
strikt en controleerbaar nageleefd te worden; 

8. Stel per locatie minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op 
de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld; 

9. Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) 
bepalen om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de 
accommodatie; 

10. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het 
protocol in de diverse locaties van badinrichting moet worden uitgevoerd; 

11. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op 
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels; 

12. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en 
veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren; 

13. Breng de huisregels in lijn met dit protocol; 

14. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk 
zijn. Bezoek van het zwembad 

 

 

Routing/aanmelden Heliomare: 

1. Deelnemers dienen vooraf een reservering te maken.  
2. Indien een deelnemer voornemens is niet meer te komen zwemmen, 

moet afgemeld worden. 
3. Bij binnen treden van de locatie dient u een mondkapje te dragen. 
4. Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. 
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5. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; 

deelnemers zwem uren komen binnen via de hoofdingang en verlaten 
het revalidatiecentrum ook weer via de hoofdingang.  

6. Deelnemers van het parabadminton uur komen binnen via de 
hoofdingang en verlaten het revalidatiecentrum via de uitgang bij de 
sporthal.  

7. In Heliomare zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing 
wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk 
kruisen;  

8. Inchecken gebeurt bij de kaderleden van de KIS doordat de deelnemer 
zichzelf kenbaar maakt middels ledenpasje. Er is absoluut geen fysiek 
contact. KIS maakt een lijst op basis van het lidnummer; 

9. Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 
1,5m afstand niet in het geding komt; 

10. Begeleiders mogen zich niet in de zaal begeven. Sporthal is alleen 
toegankelijk voor sporters en kader. 

11. Ieder hanteert de 1,5 meter maatregel tijdens het NIET sporten; Sporters 
die met ADL sportstoel de zaal betreden en transfer maken naar 
sportrolstoel, krijgen een plaats toegewezen door het kader. 

12. Sportvereniging KIS hanteert een systeem dat registreert welke leden er 
op welke dag zijn binnen geweest; 

 

 

 

 

 

 

 

Omkleden Heliomare 

1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing 
en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat; 
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2. De gemeenschappelijke kleedruimten  bij de sporthal wordt gesloten. Bij de 
badinrichting bepaalt Heliomare zelf hoeveel personen er in een kleedruimte 
aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande 
kleedruimte aan te wijzen; 

3. Het kader van KIS bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden 
neergelegd. Ook is het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op een 
aangegeven plek te plaatsen. 

4. Omdat i.v.m. met de 1,5 meter maatregel niet alle omkleedcabines in 
gebruik mogen worden, worden deelnemers DRINGEND verzocht makkelijk 
passende kleding te dragen. Bijvoorbeeld een trainingspak, zodat het omkleden 
zo snel mogelijk geschied. Op deze manier kunnen zowel vertrekkende alsmede 
binnenkomende zwemmers gebruik maken van de kleedcabines. Probeer thuis 
te douchen omwille van de tijdsdruk. 

5. Als de kleedkamers vol zijn, kunnen dames nog gebruik maken van 
kleedkamer 3. Het kader zal u hierover aanwijzingen geven.  

 

Voor zwemmers Heliomare: 

1. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 
jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot 
volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat 
niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 
houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn 
afwijkingen hierop mogelijk. In het bad zelf zijn geen beperkende maatregelen; 

2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 

3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met 
water en zeep, minimaal 20 seconden; 

4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het 
noodzakelijke minimum; 

5. Bij toegang middels blauwe strippenkaart; bestel  en betaal online 
(https://dekis.nl/webshop/); 
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6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer sporten en naar buiten; 

8. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van 
de GGD); 

9. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit 
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 

10. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad 
met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld; 

11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 
zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

12. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan; 

 

 

 

 

Voor kaderleden Heliomare: 

1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit 
huis gedaan; 

2. Houd 1,5 meter afstand; 

3. Schud geen handen; 

4. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
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5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, 
voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar 
huis gaat; 

6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een 
schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. 
gebruik en schoonmaak van materialen; 

7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel 
moment fysiek contact; 

8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer sporten en naar buiten; 

10. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van 
de GGD); 

11. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 

12. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad 
met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 
zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

14. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan; 

15. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als 
medewerker binnen de 1,5 meter van een ander komt; 

16. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan 
de GGD-instructies om anderen te waarschuwen. 
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Procedure voor handen wassen 

 
 

   

 

 

 

 


