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Inleiding
Dit document beschrijft in het kort de COVID-19 maatregelen voor waterpolo thuis wedstrijden van
ZVDO’74 in zwembad AquaAltena te Andel.
De onderstaande protocollen zijn integraal onderdeel van dit protocol en worden gehanteerd.
Afwijkingen in de maatregelen genoemd in dit specifieke protocol prevaleren boven de maatregelen
uit de generieke protocollen.


Corona wedstrijdprotocol waterpolo en waterbasketbal
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijds
port/waterpolo_waterbasketbal/



Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Midden en West-Brabant
https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona



Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport



Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 2.1, 2 juli 2020);
https://water-vrij.nl/organisaties/



Protocol Corona Crisis AquaAltena (versie 8 mei 2020).
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Wat moet je weten bij een Waterpolo wedstrijd in AquaAltena
Zie het overzicht van het zwembad op de volgende pagina voor een nadere aanduiding van de
locaties die hieronder worden benoemd.




















Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van uw wedstrijd naar het zwembad.
Bij binnenkomst in zwembad AquaAltena is er een mogelijkheid voor het registreren van uw
aanwezigheid in het zwembad middels het scannen van een QR code of het invullen van een
registratie briefje.
Bij binnenkomst is er ook de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten.
U wordt verzocht om u reeds thuis om te kleden en uw zwembroek / badpak aan te doen. In
het zwembad geldt een 1 richting verkeer waardoor de kleedkamers voor de wedstrijd niet
bereikbaar zijn.
Mocht het niet mogelijk zijn geweest om u vooraf om te kleden meldt u zich dan bij de
corona coördinator van ZVDO’74.
U kunt zich uitkleden in het “Horeca” gedeelte van Zwembad AquaAltena. Het Horeca
gedeelte bevindt zich direct bij de ingang van het zwembad.
Kleding stukken dienen in uw tas meegenomen te worden de zwemzaal in.
Na het uitkleden betreedt u het zwembad via de deur naar het doelgroepen bad.
Indien u langere tijd dient te verblijven in het Horeca gedeelte van het zwembad dan wordt u
dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen.
In de ruimte rondom het doelgroepen bad heeft u gelegenheid voor warming up en
wedstrijdvoorbereiding. Er is een gedeelte gereserveerd voor de gastploeg en de thuisploeg.
Als de voorgaande wedstrijd is afgelopen en de mensen het wedstrijdbad verlaten via de
looproute gemarkeerd met de zwarte pijlen kunt het wedstrijd bad betreden via de
looproute met de groene pijlen.
De wedstrijden worden gespeeld zonder publiek. Begeleiding van de gastploeg kan
plaatsnemen op de bankjes rondom het zwembad. Altijd op minimale afstand van 1.5 meter
tot elkaar, spelers en officials.
Tijdens de wedstrijd wordt de looproute met de groene pijlen gehanteerd.
Na het einde van de wedstrijd verlaat u het wedstrijdbad via de looproute met zwarte pijlen.
U kunt zich omkleden in de groepscabines of de individuele cabines. Ten alle tijden dient de
1.5 meter afstand gehanteerd te worden.
Verlaat na het aankleden direct het zwembad complex.
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