
Protocollen Zwembad en Sanitair Corona 2020 De Waterhoeven 

17 juni 2020 

Protocol camping “de Waterhoeven” voor de maand juni 2020 

Rutjensstraat 5a; Neeritter 

 

De leden hebben toestemming te verblijven op het verenigingsterrein onder de volgende 

voorwaarden: 

1. Bij klachten van koorts (vanaf 38 C), droge hoest, niezen, neusverkoudheid, keelpijn 

en vermoeidheid hebben de leden geen toegang tot het verenigingsterrein. 

2. De leden houden zich aan de maatregelen van de RIVM zoals de 1,5 meter afstand 

bewaren tussen de leden m.u.v. de eigen familieleden. 

3. In de maand juni zijn de sanitaire voorzieningen weer geopend. Het alleen gebruik 

maken van het chemisch toilet, is niet meer nodig. 

4. Het zwembad is gesloten. Het zwembad wordt per 1 juli geopend. 

5. Het water en de elektriciteit op het terrein wordt aangesloten. 

6. Wassen kan weer in het toiletgebouw. 

7. Overnachten is toegestaan mits aan bovenstaande regels is voldaan. 

8. In het paviljoen houdt men 1,5 meter afstand m.u.v. de eigen familieleden. 

9. Bezoek onderling bij andere leden is toegestaan mits er wordt voldaan aan de 1,5 

meter afstand. 

10. Het gebruik van de jeu-de-boules baan is toegestaan voor maximaal 4 personen. 

11. Kinderen, tot 18 jaar, kunnen gebruik maken van de kinderspeelplaats t.w. 

trampopline, schommels en klimtoestellen. 

12. Op het terras kan worden plaatsgenomen met 1,5 meter afstand m.u.v. de 

familieleden. 
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Gebruiksprotocol n.a.v. Covid-19 sanitair de Waterhoeven vanaf 15 juni 2020: 
 

• Alleen toegang tot het terrein als gebruiker en huisgeno(o)t(en) geen koorts of Covid-19 
gerelateerde klachten hebben.  

• Volg steeds de landelijke richtlijnen van het RIVM.  

• Minimaal 1,5 meter afstand houden.  

• Volg ten allen tijden de hygiëne aanwijzingen.  

 
Gebruik toilet:  

• Was voor dat je gebruik maakt van de w.c. je handen minimaal 20 seconden met 
(desinfectie)zeep. 

• Desinfecteer met papier en desinfectiespray (naast toilet) Handvat, drukknop, bril en 
(eventueel) toiletborstel.  

• Desinfecteer na gebruik van de w.c. met papier en desinfectiespray drukknop, bril en 
(eventueel)toiletborstel.  

• Was je handen na gebruik van de w.c. met (desinfectie)zeep.  

• Voor het legen van je chemisch toilet, graag de uitstorttafel, speciaal voor de chemisch 
toiletten, gebruiken. 

 
Gebruik wasbak in het sanitair gebouw:  

• Maximaal 4 personen in het sanitair gebouw. 

• Handen wassen voor gebruik met (desinfectie)zeep, minimaal 20 sec.  

• Maak na gebruik van de wasbak de wasbak en kraan schoon met desinfectiemiddel.  

• Heb je de deur gebruikt bij binnenkomst, maak dan ook de deurknop schoon met 
desinfectiemiddel. 

• Zijn alle wasbakken bezet blijf buiten het gebouw wachten op een vrije wasbak.  

 
Gebruik douche:   

• Was je handen voor gebruik van de douche met (desinfectie)zeep, minimaal 20 seconden. 

• Maak na gebruik van de douche de kraan schoon met desinfectiemiddel.  

• Maak de doucheplek schoon zoals altijd al afgesproken.  

• Laat geen shampoo, zeep e.d. in doucheruimte staan, deze wordt bij de volgende poetsbeurt 
weggegooid.  

• Zijn alle douches bezet blijf buiten het gebouw wachten op een vrije douche.  

 
Afwassen:  

• Naast het sanitair gebouw is er een afwasplek. I.v.m. de 1,5 meter maatregel mag maximaal 
één persoon hiervan gebruik maken.  

• Het warm water voor afwaswater kan getapt worden als er verder niemand aanwezig is. 
Indien bezet, op afstand wachten. 

• Voor gebruik de handen wassen met (desinfectie)zeep, minimaal 20 seconden. 

• Na gebruik de kraan en de afwasbak e.d. schoonmaken met desinfectiemiddel.  

• Afwassen zoveel mogelijk op de eigen plek.  
 
 

Er zal door de vereniging voor de benodigde desinfectiemiddelen worden 

gezorgd. 

Volg bovenstaande richtlijnen niet alleen voor jezelf maar voor iedereen om 

kampeerrecreatie mogelijk te houden. 
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Protocol gebruik zwembad 
 

1. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Maximaal 6 personen in het zwembad. 
2. Douchen vooraf verplicht. Desinfecteer daarna de kraan met desinfectiemiddel. 
3. Houd 1,5 meter afstand, ook in het water.  
4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.  
5. Ga niet zwemmen als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). Kom niet naar de 
camping of verlaat de camping bij deze klachten. Hiermee verlaag je het risico dat je 
anderen besmet. 

6. Ga niet zwemmen als je de afgelopen twee weken verschijnselen van een 
coronabesmetting hebt gehad. 

7. Beperk de zwemduur. 
8. Voor zwemmers ouder dan 18 jaar geldt het advies om zoveel mogelijk met het 

hoofd boven water te zwemmen. 
9. Ga niet zwemmen als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten.  
10. Vermijd ten alle tijden fysiek contact met anderen.  
11. Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur op en respecteer de regels zoals die i.v.m. 

corona zijn opgesteld  
12. Ga niet na afloop douchen in het sanitair gebouw. 
13. Was voor dat je gaat zwemmen je handen met zeep, minimaal 20 seconden.  
14. Verlaat direct na het zwemmen het zwembad.  
15. De leuning van de trap wordt zo vaak als mogelijk gereinigd met desinfectiemiddel. 

 

 

 
 


