
Protocol gebruik zwembad Aquamar  

Maatregelen voor deelnemers 
 Verplicht aanmelden bij Gertine (gertine@divepost.nl/06-24282334) of je instructeur. 

 Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis! 

 Heb je COVID-19 gehad of enige twijfel over je duik-fitheid, raadpleeg een arts.  

 Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen, behalve onder water. 

 Kom alleen of kom met mensen uit je huishouden naar zwembad. Anders: reis apart. 

 Zorg dat je je badkleding al aan hebt onder je gewone kleding. 

 Ga thuis voor je weggaat naar toilet. Gebruik toilet in zwembad alleen bij hoge nood. 

 Douchen doe je thuis, alleen omkleden in zwembad mogelijk. 

 Zorg voor je eigen duikbril en snorkel.  

 Gebruik anti-fog middel om het beslaan van duikbril te voorkomen (niet spugen). 

 Zorg zo veel mogelijk voor eigen duikuitrusting.  

 Voor cursisten volg instructies op bij uitreiking van uitrustingsstukken. 

 

Aangepaste routing  
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar locatie 

 Parkeer de auto op het Marktplein (A) aan de achterkant van zwembad. 

 Toegang tot zwembad (B) via de achterdeur van sportbad. 

 Wacht op 1,5 meter afstand van elkaar totdat je naar binnen kan. 

 Bij de ingang schoenen uit en handen desinfecteren met desinfectiemiddel. 

 Bij binnenkomst krijgen cursisten gelijk alle benodigde uitrustingsstukken mee. 

 Omkleden en duikvoorbereiding langs rand van sportbad (C) met 1,5 meter afstand.  

 Houd boven water 1,5 meter afstand.  

 Lukt 1,5 meter niet? Dan verplicht duikbril op en ademautomaat in. 

 Aftuigen van duikuitrusting langs rand van sportbad (C) met 1,5 meter afstand.  

 Omkleden kan langs rand sportbad (C) of in Kleedkamers Wedstrijdbad (D). 

 Staff zorgt voor het opruimen van gebruikte duikapparatuur. 

 Verlaat het zwembad direct na het omkleden via de achterdeur. 
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