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Protocol zwemactiviteiten Rolpeal 
Vanwege de maatregelen rondom Corona zijn wij genoodzaakt extra te sturen op 

het gebruik van onze kleedruimtes en zwembad. Daarom doen wij een dringend 

beroep op u om u te houden aan de onderstaande maatregelen.  

 

- Reserveer altijd persoon de activiteit via onze website. 

www.rolpeal.nl/agenda/ 

- De groepsgroottes zijn aangepast tot een maximum aantal gebruikers van 30 

personen in het hele bad (inclusief kinderen). 

- Neem alle basisregels vanuit het RIVM en de overheid in acht. 

- Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur neus- of verkoudheidsklachten of koorts 

heeft gehad. 

- Graag thuis alvast uw badkleding aan trekken en indien mogelijk thuis nog 

naar het toilet gaan. 

- Wij adviseren u dringend een mondkapje te dragen binnen ons gebouw, 

vanzelfsprekend hoeft dit tijdens het zwemmen niet.  

- Wij verzoeken u niet eerder dan 5 min voor aanvang van de activiteit naar de 

accommodatie te komen. Het toegangspoortje is hier op afgesteld, heb 

geduld en geef elkaar de ruimte. 

- Volg de aangegeven route voor het zwembad (via brede trap / hoofdingang). 

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

- U ben verplicht aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. 

- Maak gebruik van de hoesjes voor uw schoenen of trek alvast uw 

schoenen/sokken uit. 

- Bij binnenkomst loopt u via de invalidenkleedkamer naar de zwemzaal. Hier 

kunt op aangewezen plaatsen (zie voetjes op de muur) uw kleding uittrekken, 

in een tas doen en vervolgens op de planken in de kast leggen bij het 

zwembad. 

- Douches zijn sinds de persconferentie van 14 oktober gesloten 

- Voor, tijdens en na de zwemactiviteit dient u consequent de 1,5 meter in acht 

te nemen.  

- Na het zwemmen graag snel afdrogen en aankleden in de kleedruimtes. De 

kleedruimte is ingedeeld in vakken. Graag 1 persoon per vak. Indien nodig, 

vragen we u te wachten tot er weer een plek vrij komt. 

- Beperk aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijk 

minimum. 

- Het sportcafé is sinds de persconferentie van 22 september gesloten.  

- Er mag binnen niet op elkaar gewacht worden. Wij vragen u om buiten of in 

eigen auto te wachten. 

 

Alvast bedankt namens alle medewerkers binnen de Rolpeal. 

 

 

http://www.rolpeal.nl/agenda/

