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Voorwoord 
 
Naar aanleiding van de landelijke persconferentie omtrent het coronavirus, zullen de komende periode 
wederom extra maatregelen van kracht zijn. Een deel van deze maatregelen zal ook invloed hebben op het 
gebruik van accommodaties. 
 
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd 
bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder 
beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te 
voorkomen.  
 
Onder de basisregels wordt verstaan:  
• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.  

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.  

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.  

• Schud geen handen.  

• Was vaak en goed je handen.  

• Hoest en nies in je elleboog.  

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.  
 
 
Het dragen van een mondkapje is in binnenruimtes waar een coronatoegangsbewijs wordt vereist niet 

verplicht.  

 

De maatregelen in dit coronaprotocol gaan in vanaf zaterdag 13 november 2021 18:00 uur. 

 

Publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen. 

 

Bezoek van het zwembad Meekenesch 
• Om toegang te verkrijgen tot de accommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig 

coronatoegangsbewijs verplicht. Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel 
aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen. 
Denk hierbij aan zwembadpersoneel, trainers, coaches, officials en alle vrijwilligers.  

• De trainer scant met behulp van de telefoon, die bij de balie ligt, de CTB’s van de leden, die komen 
trainen en van eventuele ouders, die komen kijken. 

• Bij wedstrijden controleert de coach cq. organisatie van Z.P.C. Livo of een door de coach cq. 
organisatie aangesteld persoon, de CTB’s van eigen leden. 

• Zwemmen kan en mag binnen zonder beperkingen voor personen tot en met 17 jaar en vanaf 18 
jaar met een coronatoegangsbewijs.  

• Douches en kleedkamers zijn open.   
• Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens 

een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk 
of smaak.  

• Wedstrijden zijn toegestaan.  
• Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden en trainingen, daarbij geldt een coronatoegangsbewijs 

voor iedereen vanaf 18 jaar, die bij de ingang cq. balie wordt gescand.  
• Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze 

worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van 
oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht volgens richtlijnen.  
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• Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals (betaalde) trainers, geldt geen 
coronatoegangsbewijs.  

• De huisregels van Zwembad Meekenesch zijn van kracht. 
 
Horeca zwembad en Clubruimte 
1. Voor het afhalen van eten en drinken op sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs niet 
verplicht is;  

2. Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in een horecaruimte of op het buitenterras geldt:  

• Dat een coronatoegangsbewijs verplicht is vanaf 13 jaar en ouder;  

• Geen maximaal aantal bezoekers;  

• Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Hierbij is een 
vaste zitplaats verplicht. 

3. Voor de sportlocaties geldt verder dat het mogelijk is om in een deel van de multifunctionele locatie, met 
de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de rest van de multifunctionele 
locatie gebruikt kan worden zonder coronatoegangsbewijs. Dat geldt ook voor de clubruimte waar sprake is 
van een multifunctionele indeling/gebruik. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte 
voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. Tevens geldt voor 
deze ruimten dat het dragen van een mondkapje verplicht is, behalve als men daadwerkelijk zit.  
 
Gebruik zwembad ’t Walfort Aalten 
De verantwoordelijkheid van het controleren op het coronatoegangsbewijs tijdens gehuurde uren van zowel 
trainingen als wedstrijden, ligt te allen tijde bij ons, Z.P.C. Livo. Door gebruik te maken van ’t Walfort 
moeten we onze leden, tegenstanders en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. 
Personeel van ’t Walfort i.c.m. de aanvoerder van het Z.P.C. Livo team of een door hem/haar 
aangewezen persoon controleert de coronatoegangsbewijzen van het eigen team en de tegenpartij (30 
minuten voor de eigen wedstrijd). Trainers, coaches, vrijwilligers, officials en scheidsrechters hoeven niet te 
worden gecontroleerd. 
 
Coronaverantwoordelijke 
Binnen Z.P.C. Livo zijn twee Coronaverantwoordelijken aangesteld. Voor vragen en of opmerkingen kan 
één van deze twee worden benaderd via e-mail of mobiel. Ook zullen deze twee Coronaverantwoordelijken 
regelmatig op het zwembad aanwezig zijn. 
 
De contactgegevens van de twee Coronaverantwoordelijken zijn: 

• Raymond Wopereis 
o raymond@livo.nl of 06-22 92 65 70 

• Wouter ter Haar 
o wouter@livo.nl of 06-10 85 85 67 

 
Wijzigingen 
Richtlijnen vanuit het RIVM zullen bepalend zijn voor de verdere invulling, dan wel aanpassingen van het 
protocol. 
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