Duikclub Nemo

20200609_DCNemo_Plan Van Aanpak_COVID-19.docx

Duikclub Nemo

Plan van Aanpak
DC Nemo tijdens COVID-19 pandemie

Versie 1.0 – Juni-2020
Definitief

Pagina 1 van 11

Duikclub Nemo

20200609_DCNemo_Plan Van Aanpak_COVID-19.docx

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE.................................................................................................................................... 2
INTENTIEVERKLARING ............................................................................................................................. 3
1.

ALGEMENE CORONA MAATREGELEN ......................................................................................... 4

2.

RICHTLIJNEN ZWEMBAD TRAININGEN ....................................................................................... 4
ALGEMEEN M.B.T. ZWEMBAD ........................................................................................................... 4
VOOR LEDEN .................................................................................................................................. 5
VOOR TOEZICHTHOUDERS ................................................................................................................ 6
VOOR INSTRUCTEURS....................................................................................................................... 6

3.

AANVULLINGEN VOOR PERSLUCHTTRAININGEN ....................................................................... 6

4.

AANVULLINGEN VOOR OPLEIDINGEN ........................................................................................ 6

5.

RICHTLIJNEN BUITENDUIKEN...................................................................................................... 7

6.

RICHTLIJNEN BIJ NOODGEVALLEN .............................................................................................. 7

BIJLAGE 1: PLATTEGROND ZWEMBAD .................................................................................................... 8
BIJLAGE 2: PARKEERSUGGESTIES BIJ BUITENDUIKEN ............................................................................. 9
BIJLAGE 3: VERWIJZINGEN/ BRONNEN ................................................................................................. 10
BIJLAGE 4: VERKLARINGEN TOEZICHTHOUDERS EN INSTRUCTEURS .................................................... 11

Pagina 2 van 11

Duikclub Nemo

20200609_DCNemo_Plan Van Aanpak_COVID-19.docx

Intentieverklaring
Met deze intentieverklaring geeft het bestuur van Duikclub Nemo aan dat alle leden de regels en
voorwaarden vermeld in dit Plan van Aanpak te allen tijde in acht zullen nemen.
Dit realiseert het bestuur door dit Plan van Aanpak up to date te houden en te zorgen dat
afspraken, controles en procedures worden nageleefd.
Door ondertekening van deze verklaring geeft het bestuur aan dat het eindverantwoordelijk is voor
het Plan van Aanpak en de uitvoering daarvan.
De praktische uitvoering is de verantwoording van de instructeur/ toezichthouder die belast is met
de veiligheid tijdens verenigingsactiviteiten in het zwembad.
Getekend op: 9 juni 2020
Plaats:
Landgraaf

Handtekening voorzitter:

Getekend op: 9-Jun-2020
Plaats:
Kerkrade

Handtekening secretaris:

Revisiedatum

Paraaf voorzitter

Paraaf secretaris

Pagina 3 van 11

Duikclub Nemo

20200609_DCNemo_Plan Van Aanpak_COVID-19.docx

1. Algemene corona maatregelen
Algemeen:
• Volg de richtlijnen van het RIVM. Deze zijn altijd leidend.
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
• Bij verkoudheid koorts of andere ziektebeelden blijf thuis. Dus neem geen deel aan
trainingen, buitenduiken en andere activiteiten.
• Houd je ten alle tijden aan de oppervlakte en tijdens trainingen aan de 1,5m afstand.
Medisch
• Duiken met verlopen keuring (doordat herkeuring tijden corona niet mogelijk is) is
toegestaan mits je niet ziek geweest bent en je jezelf fit-to-dive acht. Dit op voorwaarde dat
herkeuring zo snel mogelijk geregeld wordt als de situatie dit toelaat. Dit heeft geen gevolgen
voor de dekking van de NOB-verzekeringen. Geadviseerd wordt om bij andere verzekeringen
(niet NOB) na te vragen wat de gevolgen voor de dekking zijn bij een verlopen medische
keuring.
• Neem contact op met een arts als je lichte verschijnselen hebt of hebt gehad tijdens de
corona periode. Ook als je keuring geldig is! Er zijn signalen dat ook lichte verschijnselen bij
duikers tot schade kunnen lijden.

2. Richtlijnen zwembad trainingen
Algemeen m.b.t. Zwembad
Duur van de maatregelen
De maatregelen m.b.t. het zwembad zijn opgesteld conform Leidraad Heropening
Recreatiecentrum D’r Pool [1]. De openstelling wordt gefaseerd uitgevoerd, dit Plan van Aanpak
omvat de uitwerking van fase 1.
Fase 0
Alles gesloten
Fase 1
Starten met zwemlessen, banenzwemmen en verenigingen.
Zwemlessen: Noodzaak en doelgroep met minste beperkingen
Banen zwemmen: Relatief eenvoudig te organiseren en te handhaven
Verenigingen: Zijn georganiseerd en politieke en maatschappelijke noodzaak
Doelgroepen: Toevoegen na evaluatie na opstarten van bovenstaande activiteiten.
Fase 2
Reguliere Openstelling
Vrij Zwemmen
Voor de latere fase zal dit Plan van Aanpak worden gereviseerd.
Interne audits
De zwembadmanager of een aan te wijzen personeelslid van het zwembad controleert regelmatig
aan de hand van het Plan van Aanpak of de afspraken die hierin zijn vastgelegd nog steeds aan de
uitgangspunten voldoen. Dat gaat in elk geval om de volgende vragen:
• stemt de feitelijke uitvoering van het toezicht in de praktijk overeen met de afspraken in het
Plan van Aanpak?
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•

hoe geeft de vereniging door aan de zwembadmanager welke toezichthouder op welk
moment belast is met het toezicht (verenigingslogboek) en werken de gemaakte afspraken
hierover?
Hiervan maakt hij een rapport op, waarin hij vastlegt op welke criteria is gecontroleerd en wat er
eventueel verbeterd moet worden. De zwembadmanager bespreekt dit met het
verenigingsbestuur en notuleert dit.

Voor leden
Voor de training:
• Meld je aan voor de training via de website.
Er kunnen maximaal 30 personen meetrainen.
• Alleen vooraf aangemelde deelnemers aan de training mogen komen
(m.u.v. trainer en toezichthouder), d.w.z.:
o Geen ‘vrij zwemmen’,
o Geen deelname door niet-leden (waaronder partners, kinderen, ect.),
o Publiek (waaronder partners, kinderen ect.) is niet toegestaan.
• Ga niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar binnen.
Dit om drukte in het zwembad te voorkomen.
• Volg de looproute als aangeven door het zwembad. Zie Bijlage 1: Plattegrond
• Zwemkleding dient thuis aangetrokken te worden.
• Uitkleden kan ik de kleine omkleedcabines.
Laat hier geen tassen staan, maar neem deze mee naar het bad.
• Was je handen met het beschikbare desinfectiemiddel dat door de vereniging
beschikbaar wordt gesteld.
Tijdens de training
• Het zwembad wordt ingedeeld in 6 banen met maximaal 5 personen per baan.
• De instructeur geeft aan welke 2 banen je kunt gebruiken.
• Zwem achter elkaar rondjes en houd 1,5m afstand tijdens het zwemmen
• Houd 1.5m afstand tijdens het geven van instructie. Wacht indien nodig op afstand
totdat de instructeur beschikbaar is voor instructie.
• Gebruik alleen je eigen spullen en leen geen spullen van en aan anderen.
Na de training.
• Douchen niet mogelijk in het zwembad.
• Kleed je om in de kleine omkleedcabines. De grote kleedlokalen zijn niet beschikbaar.
• Ga na de training direct naar huis en blijf niet rondhangen.
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Voor Toezichthouders
Geldigheid toezichtplan
• Het Toezichtplan [2] blijft onverminderd van toepassing. Aanvullend hier op dienen de
maatregelen opgenomen in dit Plan Van Aanpak toegepast te worden.
Aanvulling voor toezichthouders:
• De toezichthouder zorgt ervoor dat desinfectiemiddel beschikbaar is tijdens de
trainingen. Deze wordt door de vereniging beschikbaar gesteld en opgeslagen in de
verenigingskast.
• De toezichthouder houdt voor/ tijdens en na de training toezicht op het naleven van de
1,5m afstand en spreekt leden hierop aan indien nodig.
• Markeer 2x 1,5m met een pion aan de lange kant van de instructie zijde zodat zwemmers
afstand kunnen inschatten tijdens het geven van instructie

Voor Instructeurs
Voorbereiding:
• Geef aan wie in welke baan zwemt. Houd rekening met de zwem snelheid en zet mensen
met dezelfde snelheid in dezelfde baan
• Bereid de training zo voor, dat er geen lange instructie momenten hoeven te zijn.
• Gebruik van zwembad materialen en het uitlenen van materialen is niet toegestaan.
Zorg ervoor dat iedereen met zijn eigen materialen gebruikt.
• Deel de groep zo in dat er maximaal 5 zwemmer per baan (10 per 2 banen)
• Contact oefeningen zijn niet toegestaan hieronder vallen onder andere:
- Reddingszwemmen, buddy breathen, loodgordel doorgeven etc…
• Geef de instructie in kleine groepen (max per 2 banen) zodat 1.5m tijdens het geven van
instructie gewaarborgd kan worden. Tip: Denk eventueel aan instructie via gelamineerde
opdrachtkaarten per baan.
• Clubmaterialen zijn niet beschikbaar. Momenteel uitgeleende club materialen worden
enkel door de uitgeleende persoon gebruikt.

3. Aanvullingen voor Persluchttrainingen
Persluchttrainingen worden nog niet gegeven.
Na een aantal trainingen wordt de situatie opnieuw bekeken en besloten of het geven van
perslucht trainingen mogelijk is.

4. Aanvullingen voor opleidingen
•

•

Het opleidingen gedeelte in het zwembad gaat niet door.
Neem contact op met je instructeurs om te bespreken of de opleiding met buitenduiken
voortgezet kan worden.
Cursisten kunnen individueel met één instructeur afspreken om te gaan duiken.
Iedere instructeur beslist zelf zonder verplichte opgaaf van rede of hij een duik wel of niet
accepteert. We zullen proberen de cursisten gelijke kansen te geven m.b.t. het aantal te
maken duiken.
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Oefenen van vaardigheden tijdens buitenduiken worden vooraf vóór vertrek (telefonisch)
doorgesproken om instructiemomenten aan de waterkant te vermijden.
Aanpassingen op het oefenen van vaardigheden als voorgeschreven door de NOB.
Zie NOB Overzicht duikvaardigheden m.b.t. de 1,5 meter maatregelen [3]
In tegenstelling tot de richtlijnen van de NOB adviseren wij de ALV-opstijging NIET uit te
voeren als oefening tijdens de corona periode
Cursisten zijn zoals gewoonlijk zelf verantwoordelijk voor het laten aftekenen van de
opleidingskaarten. Mochten deze niet in bezit zijn kan een instructeur een kopie regelen

5. Richtlijnen buitenduiken
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Vermijd drukke duikstekken
Maximaal twee personen spreken individueel af om te duiken.
Duiken in clubverband wordt tot nader bericht niet gedaan.
De agenda kan gebruikt worden om kenbaar te maken dat er buitenduiken zijn.
De duikleider zorgt ervoor dat voor vertrek naar de duikstek de buddy’s bekend zijn zodat er
verder individueel gedoken kan worden.
Duiken gebeurt in de eigen omgeving en niet in het buitenland.
Panheel en Thorn behoren dus tot de mogelijkheden.
Vervoer naar de duikstek doen we individueel.
Alleen gezinsleden mogen in hetzelfde voertuig naar de duikstek.
Neem geen niet-duikende gezinsleden mee.
Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen op de duikstek voor en na de duik.
Verlaat direct na het omkleden de duikstek
Volg de parkeer instructies van de beheerder van de duikstek.
Als deze er niet is, parkeer dan zo dat 1,5m gewaarborgd kan blijven tijdens het omkleden.
Zie bijlage 2 voor parkeer suggesties
Verdiep je in, en houd je ten alle tijden aan de regels en instructies van de beheerder van de
duikstek. Deze zijn leidend als we op locatie duiken.
De buddycheck wordt niet bij elkaar uitgevoerd maar aan elkaar gedemonstreerd waarbij
1,5m afstand in acht wordt genomen. We raken elkaars duikuitrusting niet aan. De ALV
wordt niet door de duiker in de mond genomen en is alleen voor de buddy in geval van nood.
Neem ontsmettingsmiddel mee om indien nodig materiaal te kunnen ontsmetten
Gebruik anti-fog middel of Dreft voor je duikbril i.p.v. speeksel

6. Richtlijnen bij noodgevallen
•
•
•

Bij noodhulp beperk je je binnen de 1,5meter enkel tot de eerste spoedeisende hulp.
Bij reanimatie geen mond-op-mond en mond-op-masker beademingen, enkel
borstkompressies als eerste spoedeisende hulp.
Volg de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. [4]
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Bijlage 1: Plattegrond Zwembad

Looproute
aankomst
Verzamelpunt voor
training
Looproute
vertrek
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Bijlage 2: Parkeersuggesties bij buitenduiken
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Bijlage 3: Verwijzingen/ Bronnen
[1]

Sportfondsen Nederland B.V., „Leidraad Heropening Recreatiecentrum D'r Pool,” 17 mei
2020.

[2]

Duikclub Nemo, „Toezichtplan,” 1 december 2018.

[3]

NOB, „Overzicht duikvaardigheden m.b.t. de 1,5 meter maatregelen”.

[4]

Nederlandse-Reanimatieraad, „Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVIS-19
pandemie,” Nederlandse-Reanimatieraad, 2020.

[5]

NOB/PADI, „Protocol verantwoord Onderwatersport in de 1,5meter samenleving,” 5 mei
2020.

[6]

Samenwerkende partijen in de zwembranche, „Protocol Verantwoord Zwemmen,” 13
mei 2020.

[7]

NOC*NSF, „Protocol verantwoord sporten,” versie 3 2020.
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BIJLAGE 4: Verklaringen Toezichthouders en Instructeurs

Naam:

………………………………………………………………..

Instructeur / Toezichthouder
(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik verklaar dat ik de inhoud van het Plan van Aanpak “DC Nemo tijdens COVID-19 pandemie”
ken en daarnaar zal handelen.
Datum:

Handtekening:
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