Infectiebescherming en toegangsconcept voor sporten in het
zwembad an FSG Bielefeld vanaf 20 mei 2020

Het zwembad is verdeeld in 3 banen met lijnen. Op iedere baan mogen max. 2 mensen
tegelijk zwemmen (in overeenstemming met de afstandseis)!

Rekening houdend met de bijlage "Hygiëne- en infectiebeschermingsnormen" bij de
CoronaSchVO NRW in de versie geldig vanaf 16 mei 2020, worden de
sportactiviteiten voor het buitenzwembad op het familiesportterrein als volgt
geregeld:

Als er meer dan 6 personen zijn, is de zwemtijd per persoon beperkt tot max. 15
minuten. Er zijn alleen uitzonderingen op de tijdslimiet als de training en afname van
zwemtests of tests voor de Duitse sportvaardigheidsmedaille worden uitgevoerd door
een trainer.
Lange afstands- en tijdzwemmers moeten hun toevlucht nemen tot periodes van weinig
gebruik.

In principe moeten alle gebruikers van de familiesportaccomodatie, leden en
dagleden, de eisen van het "Hygiëne- en schoonmaakplan voor de
familiesportaccomodaties van de FSG Bielefeld" volgen - anders is het gebruik van
de verenigingsaccomodatie niet toegestaan en wordt het geweigerd. De gebruikers
van het familiesportterrein kunnen het buitenzwembad dus alleen gebruiken als een
van de vele sportfaciliteiten binnen dit algemene kader voor sportief zwemmen.
Elke gebruiker moet zich bewust zijn van de typische pandemische gevaren van het
zwembadgebruik en wordt verzocht waakzaam te zijn.
Wees extra voorzichtig.Dit omvat in het bijzonder de naleving van de algemeen
vereiste afstandsregeling (min. 1,50 m) gedurende de gehele verblijfsduur in het
zwembad - tijdens het douchen, bewegen, het betreden van het zwembad of de
zwembaan en tijdens het zwemmen.
Bij de ingang van de buitensauna (gesloten) zijn er presentielijsten die voor de
gezondheidsdienst bewaard moeten worden om het volgen van de contactpersoon
mogelijk te maken.
Elke gebruiker is verplicht zijn naam, contactgegevens en gebruikstijd in te voeren
met een meegebrachte pen.
De presentielijsten worden veilig bewaard door de vereniging met behoud van
vertrouwelijkheid. Als ze niet worden aangevraagd door de gezondheidsdienst,
worden ze na 4 weken veilig vernietigd.
Voor het zwemmen moet elke gebruiker zijn handen wassen of desinfecteren in de
sanitaire ruimte. De douche bij de ingang van het buitenzwembad moet worden
gebruikt voordat u gaat zwemmen.
Niet-zwemmers hebben constant toezicht nodig door een ouder of voogd of door
een bevoegd persoon die op elk moment hulp kan bieden.
Het omheinde buitenzwembad mag max. 7 mensen tegelijk (6 zwemmers en 1
instructeur).
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Als het zwembad vol is, dien je buiten het omheinde zwembadterrein te wachten.
Zwem- en trainingsbenodigdheden (zwemnoedels, drijfplanken, duikringen enz. moeten
zelf meegebracht worden. De trainingsuitrusting van de club is wegens hygiënische
redenen niet beschikbaar).
Het kinderbad en de waterglijbaan zijn tot nader order gesloten.
De ligweide, ligstoelen en banken bij het zwembad zijn niet beschikbaar.
De terreinwachteres of haar plaatsvervanger zorgt ervoor dat de doucheruimte bij de
ingang van het zwembadgedeelte en het verharde pad rond het zwembad elke ochtend
grondig worden schoongemaakt.
Evenzo worden alle handgrepen die door gebruikers worden aangeraakt (bijv. leuningen
op zwembadladders, poortgrepen, bovenranden van de poort en douchekranen)
gereinigd.
Gedurende de rest van de dag zijn de volgende hygiënemaatregelen van toepassing, die
door de gebruikers van het zwembad moeten worden uitgevoerd.
Alle grijpvlaktes die door de gebruiker worden aangeraakt (bijv. leuningen op
zwembadladders,handgrepen, bovenranden en douchebeslag) zijn door deze met veegen sproei-desinfectie met korte tussenpozen te reinigen.
De vereniging voorziet handsproeiers van desinfectiemiddelen voor oppervlakken en
wegwerpdoekjes
Afvalverwijdering - de wegwerpdoekjes moeten worden weggegooid in de
meegeleverde afvalbak.
Als het naleven van deze voorschriften op lange termijn niet lukt,
zal het bestuur het zwembad weer moeten sluiten.
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