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Protocol verantwoord zwemmen gemeente Den Haag  
Hieronder de coronaregels, die per 6 november 2021 voor onze branche van toepassing zijn en wat dit 
concreet betekent voor het gebruik van de Haagse zwembaden.  
 
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet 
gevaccineerd bent. 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. 
 
1. Algemeen  

1. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. 
2. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos. 

 
2. Huurders 

1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels die door het zwembad vastgesteld zijn en 
dat deze nageleefd worden. 

2. Zorg dat alle medewerkers/vrijwilligers en leden bekend en op de hoogte zijn van de geldende 
regels/kaders. Adviseer ook vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- 
of lesaanbod.  

3. Communiceer de geldende regels met je medewerkers/vrijwilligers, zwemmers en ouders via de 
eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie. 

4. Geef medewerkers/vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst 
gedrag bij overtreding van de regels. 

5. Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je medewerkers en 

vrijwilligers. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten helpen bij 

het naleven van de regels. 

6. De gemeente Den Haag zet personeel in voor het controleren van het coronatoegangsbewijs en 

het legitimatiebewijs. Op momenten dat deze personele inzet onvoldoende voorzien is om de 

toestroom van bezoekers door te laten, wordt een rol van de huurder verwacht. De beheerder 

van de accommodatie bepaalt wie op welke wijze (gedelegeerd) verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de controle op het corona toegangsbewijs.  

 
3. Bezoek van het zwembad 

1. Om toegang te verkrijgen tot de accommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig 
coronatoegangsbewijs verplicht. Dit geldt ook voor ouders die hun kind(eren) begeleiden. Let op: 
er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij 
hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel, trainers, 
officials en alle vrijwilligers.  

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

3. Douches en kleedkamers zijn open. Ook andere faciliteiten, zoals sauna etc. mogen open zijn. 
4. 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. 

5. Wedstrijden zijn toegestaan. 



6. Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden, leszwemmen en diplomazwemmen, daarbij geldt een 
coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar. 

7. Alleen bij de topcompetities is er een uitzondering (zie Topcompetities). 
8. 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. 

 
4. Topcompetities 

1. Voor publiek bij topsportcompetities (Eredivisie Heren en Dames waterpolo) geldt dat een 
coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder; 

2. Publiek moet de gelegenheid worden geboden om contactgegevens achter te laten voor het 
bron- contactonderzoek; 

3. Voor deze wedstrijden geldt tevens: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste 
zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt 
dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 
00.00 uur ’s avonds; 

 
5. Horeca 

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 van 13 jaar en ouder;  
• Geen maximaal aantal bezoekers;  
• Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s avonds;  
• Entertainment is toegestaan.  

3. Bezoekers van de horeca (daar waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd) moet de 
gelegenheid worden geboden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- 
contactonderzoek. 

4. 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 sportkantine 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. 


