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Basis
De basis van dit protocol is het protocol van de rijksoverheid
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus)
Hierop heeft het bestuur van Reddingsbrigade Deventer de volgende uitbreidingen:
•

•

Kandidaten 18 jaar en ouder mogen tijdens de activiteit ook geen contact met elkaar
maken. Dit wordt gedaan omdat het contact wat wij maken meestal recht tegenover
elkaar is en het dan toch mogelijk is voor het COVID-19 virus om zich te verspreiden.
Instructeurs(ook 18 jaar of jonger) vermijden contact met elkaar en alle kandidaten.
Dit is ongeacht de leeftijd van de kandidaten. Mocht het nodig zijn om iets voor te
doen, probeer dan te kijken of een aantal ervarenere kandidaten het kunnen
voordoen.

Zaterdag
Alle kandidaten op de zaterdag zijn van een leeftijd waarop contact met elkaar toegestaan is.
De instructeurs proberen dit wel enigszins in te perken. Zolang het mogelijk is wordt er
gewerkt naar het examen.

Vrijdag
Op de vrijdagavond dienen alle kandidaten afstand van elkaar houden.

Eerste uur (Lifesavers 1 t/m 3)
Tijdens het eerste uur wordt er getraind voor de examens Lifesaver 1, 2 en 3 met de
kandidaten die jonger zijn dan 18 jaar. De instructeurs passen de lessen zo veel mogelijk
aan om de meeste examenonderdelen te kunnen trainen inachtneming van de afstand.

Tweede uur en derde uur (Banenzwemmen)
Het tweede uur en derde uur zijn voor banen zwemmen. Het bad zal worden verdeeld in
banen. Per baan mogen er 4 personen zwemmen. Om te zorgen dat er niet te veel personen
op een uur zwemmen zal er gewerkt worden met een inschrijfsysteem. Met dit
inschrijfsysteem worden ook mensen geregeld voor het toezichthouden.
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Coronaverantwoordelijke
De coronaverantwoordelijke zorgt ervoor dat dit protocol wordt nageleeft. Hij/Zij zal een
kwartier voor het begin van het uur aanwezig zijn en de kandidaten ondervragen naar hun
gezondheid. De coronaverantwoordelijke is het aanspreekpunt voor zowel kandidaten als
instructeurs.
Uur
Vrijdag eerste uur
Vrijdag tweede en derde uur
Zaterdag eerste uur
Zaterdag tweede uur
Zaterdag derde uur

Coronaverantwoordelijke
Jelmer Wijnja
Toezichthouders
Desi Gerritsen
Willemien de Vos
Nelleke de Vos

Reserve
Martijn Pasman
Rutger Olthuis
Ronald Pannekoek
Ronald Pannekoek

Faciliteiten
Kandidaten en instructeurs moeten thuis hun zwemkleding aantrekken(zwembroek/badpak).
De normale kleding wordt in de restaurette uitgedaan. Wanneer er weer met kleren
gezwommen word, mag de kandidaat deze hier aantrekken. Er wordt geadviseerd om tijdens
het omkleden een mondkapje te dragen. Deze zullen bij entree worden gefaciliteerd.
Kandidaten mogen deze bij betreden van het bad weer afdoen.
De kandidaten en instructeurs mogen de zwembadruimte pas in als de laatste persoon van
de voorgaande les zijn of haar tas heeft opgehaald. De tassen worden bij het bad neergezet
op de daarvoor klaargezette rekken.
Na de les mag er niet aan het bad gedoucht worden. Er kan in de kleedkamers worden
omgekleed. Hierbij wordt afstand van elkaar gehouden.

Schoonmaak
Aan het einde van het gebruik van het zwembad worden de handvaten van de kleedkamers
schoongemaakt.

Wijzigingen protocol
Heb bestuur zal het protocol up to date houden. Wanneer er een wijziging aan het protocol
wordt gemaakt zal het nieuwe protocol naar alle leden verstuurd worden.
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