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Duikteam Amphora (DTA) maakt voor haar binnenwater trainingsactiviteiten gebruik van
de faciliteiten van zwembad De Meerkamp te Amstelveen. Vanwege de kans op
besmetting met COVID-19 zijn er landelijke en lokale richtlijnen vastgesteld. DTA beoogt
met dit protocol haar steentje bij te dragen aan het voorkomen van besmetting voor,
tijdens en na haar trainingen. Dit document bestaat uit een beschrijving van concrete
handelingen en een toelichting en zal aanvullend zijn op de richtlijnen, zoals vastgesteld
door zwembad De Meerkamp in haar document ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’.
Procedure gebruik zwembad
1. DTA draagt kennis van het document Protocol Verantwoord Zwemmen van zwembad
De Meerkamp
2. De toezichthouder van DTA is tevens DTA Covid-19 Coördinator (DCC)
3. Leden van DTA verzamelen voor de training in de natte verenigingsruimte en houden
zich daar aan de RIVM richtlijnen
4. Leden hebben reeds bij aankomst in het zwembad hun zwemkleding aan
5. De DCC overlegt met de badmeester het moment van betreden van het bad en
communiceert dit met de leden
6. DTA maakt geen gebruik van de groepskleedkamers en douches voor aanvang van
de training
7. DTA maakt gebruik van de aangegeven looproute vanaf de natte verenigingsruimtes
naar het bad
8. DTA plaatst haar tassen en duikmateriaal aan de linkerzijde van het wedstrijdbad,
onder de tribune
9. De DCC ontvangt in het bad de (nood)portofoon van de badmeester
10. Na afloop van de training verlaat DTA het wedstrijdbad via de aangegeven looproute
11. DTA maakt geen gebruik van de douches
12. DTA maakt gebruik van de groepskleedruimtes
13. De DCC ziet toe op het toegestane aantal aanwezigen in de kleedruimtes
14. Na omkleden verlaat DTA de kleedruimtes en begeeft zich naar de natte
verenigingsruimte.
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Toelichting
Duikteam Amphora is een kleine vereniging aangesloten bij de Nederlandse
Onderwatersport Bond. De binnenwater trainingen vinden plaats op de maandag avond
van 22:00-23:00 uur in het wedstrijdbad. Het gemiddeld aantal leden wat een
trainingsavond bezoekt ligt ongeveer rond de 20
Voorafgaand en na afloop van een training beschikt DTA over de natte verenigingsruimte.
Met het zwembad is overeengekomen, dat DTA in de natte verenigingsruimte kan
verblijven na haar training en zelfstandig het zwembad via de nooduitgang verlaat en
daarbij ook het alarm inschakelt. Na de training kan DTA het zwembad gedeelte niet
meer betreden.
DTA heeft besloten om in de Covid-19 periode op een trainingsavond een lid beschikbaar
te hebben als contactpersoon naar het personeel van het zwembad. Er is voor gekozen
om deze rol in te laten vullen door de toezichthouder.
De leden van DTA verzamelen, zoals gebruikelijk in de natte verenigingsruimte, waar de
1,5 meter afstand gehandhaafd moet blijven. De DCC zoekt actief de dienstdoende
badmeester op en spreekt het moment af, waarop de leden van DTA zich naar het bad
kunnen begeven. Dit om te voorkomen, dat er contact is tussen de zwemmers, die tot
22:00 uur actief zijn en de leden van DTA.
DTA was gewend om zich om te kleden in de groepskleedruimtes. Deze faciliteit is niet
mogelijk en leden zullen reeds hun zwemkleding aan moeten hebben voor aankomst bij
het zwembad. Omkleden in de natte verenigingsruimte is eveneens niet gewenst.
Na akkoord van de DCC kunnen de leden vanuit de natte verenigingsruimte zich via de
aangegeven looproute naar het wedstrijdbad begeven. Aan de linkerzijde van het
wedstrijdbad, onder de tribune, kan DTA haar tassen en duikmateriaal plaatsen.
Na binnenkomst ontvangt de DCC van de badmeester de portofoon voor alarmering van
medewerkers van De Meerkamp in geval van een noodsituatie.
Tijdens de training blijft de toezichthouder de rol van DCC uitvoeren en wijst leden actief
op ongewenste situaties. De baancaptains hebben eveneens een rol in de handhaving en
het aanspreken.
Na afloop van de training verlaat DTA het wedstrijdbad via de aangegeven looproute. Er
is geen gelegenheid om van de douches gebruik te maken. DTA kan zich omkleden in de
groepskleedkamers met dien verstande, dat er niet meer leden in een kleedkamer mogen
zijn, dan het aantal vakken wat op de vloer aangegeven is. De DCC heeft een rol in de
coördinatie op het gebruik van de kleedkamers.
De leden verlaten de groepskleedkamers via de looproute. Om de natte
verenigingsruimte te bereiken zal hier voor enkele meters afgeweken worden van de
voorgeschreven looproute richting de uitgang. Omdat er op dat tijdstip geen andere
zwembadgebruikers meer zijn is deze route overbrugbaar.
Na aankomst in de natte verenigingsruimte sluit de badmeester de toegang tot het
zwembad af. DTA draagt zorg voor handhaving van de RIVM richtlijnen in de natte
verenigingsruimte en verlaat na afloop van haar verenigingsavond via de nooduitgang
het zwembad.
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