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Taken van de Coronamedewerker van het Friendship Sports Centre 

ten behoeve van het zwemmen. 

 

Het Centre heeft een Protocol Verantwoord zwemmen in het zwembad van het Friendship Sports 

Centre uitgegeven en gepubliceerd op de website. In het protocol staat nauwkeurig beschreven hoe 

er weer gezwommen kan worden op het Centre. Zorg dat je de inhoud van dit protocol kent. 

Een van de taken van een corona medewerker is het goed begeleiden van de ouders en kinderen die 

komen zwemmen.  

Op het einde van de boulevard voor de rotonde staan tafels tot waar de kinderen door 

verzorgers/ouders gebracht mogen worden. Alle zwemmer krijgen alcoholgel in hun handen van de 

Corona medewerker ter ontsmetting, waarna zij door mogen lopen. Let op! Bij de tafel dient de 1,5 

meter afstand in acht te worden genomen. Let hier actief op en wijs ouders hierop 

De Corona medewerker draagt een geel hesje en mag zelf bepalen wel/geen mondkapje, wel/geen 

handschoenen te dragen. 

Alleen zwemmers hebben toegang tot het zwembad, ouders gaan na het afzetten terug naar hun 

auto op het parkeerterrein van het Centre of van de Gemeente. Zij mogen vanuit de 

overheidsbepalingen niet aanwezig blijven op het complex! 

De Corona medewerker en/of de schoonmaker reinigt ieder uur de handvatten van de gebruikte 

deuren, reinigt de vloeren met de schrobzuigmachine en maakt de 3 toiletten die in gebruik zijn 

schoon. 

Bij aanvang, om 15 uur en na afloop dient het badwater te worden gecontroleerd op PH Waarde, 

Chloorwaarde en de temperatuur. 

De Corona medewerker is de hele dienst aanwezig in blauw om het team van instructeurs en 

begeleiders bij te staan in de ontvangst en het vertrek van zwemmers en om de schoonmaak taken 

te verrichten.  

 

Let op; zwemmers mogen 10 minuten voor aanvang zwemtijd komen, de Corona medewerker moet 

dus een kwartier voor aanvang bij de tafel staan. De zwemorganisatie is zelf verantwoordelijk voor 

ontvangst van de eigen klanten, dus bij de tafel dient een vertegenwoordiger van de zwemorganisatie 

aanwezig te zijn om zwemmers naar de ingang van de deur te brengen. 

 


