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Geachte klanten 

 

De Corona-pandemie legt ons regels op die de exploitatie van zwembaden zeer 

bemoeilijken. Toch willen wij samen met u proberen de zwembaden zo veel mogelijk 

open te houden. Help ons alstublieft de zwembaden open te houden door alle regels 

in acht te nemen. Houd alstublieft rekening met elkaar en handel verantwoordelijk in 

deze nog steeds ernstige situatie, zowel voor uzelf als voor ons allen. Volg alstublieft 

onze aanvullende huis- en badregels. Dank u wel. 

 

Aanvulling op de huis- en badvoorschriften voor het baden in het Sternbuschbad 

onder pandemische omstandigheden overeenkomstig het CoronaSchVO van 17 

augustus 2021. 

 

Preambule 

Deze aanvulling geldt in aanvulling op de huis- en badregels voor Sternbuschbad van 

24.09.2019 en is bindend. Het wijzigt en vult de regels van het Huis- en Badreglement 

aan. In deze aanvullende en wijzigende voorwaarden zijn officiële en normatieve 

voorschriften opgenomen die rekening houden met de bescherming tegen infecties 

tijdens de huidige pandemische fase. Bäderbetriebe Kleve GmbH streeft ernaar het 

Sternbuschbad in het kader van een afzwakkende pandemie weer in gebruik te nemen 

en, met inachtneming van verdere officiële bevindingen, een gebruik mogelijk te 

maken dat recht doet aan de belangen van de bezoekers. Daarbij moeten verdere 

besmettingen worden voorkomen. De door de exploitant van het bad genomen 

maatregelen moeten het risico van infecties zoveel mogelijk voorkomen. Om het doel 

te bereiken, namelijk het gebruik van de baden mogelijk te maken en tegelijkertijd 

besmetting van de gebruikers te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat de 

baders ook hun persoonlijke verantwoordelijkheid - jegens zichzelf en anderen - op 

zich nemen door de voorschriften van het huis- en badreglement en dit supplement na 

te leven. Het personeel van Bäderbetriebe Kleve GmbH zal het gedrag van de baders 

observeren en indien nodig in het kader van de huisregels maatregelen treffen. 

Bäderbetriebe Kleve GmbH kan geen volledige controle bieden en is daarom 

afhankelijk van de acceptatie van de voorschriften door alle gebruikers. 



Indien volgens de bevindingen van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en 

Sociale Zaken de incidentie van nieuwe infecties in een district of een zelfstandige stad 

of in de gehele staat gedurende vijf opeenvolgende dagen 35 of meer bedraagt, is het 

gebruik van overdekte zwem- en pretbaden alleen toegestaan voor geïmmuniseerde 

of geteste personen. 

 

In afwijking hiervan is volgens de CoronaSchVO NRW 

(Coronabeschermingsverordening Noordrijn-Westfalen) geen negatief testbewijs 

vereist bij een 7-daagse incidentie onder een waarde van 35. 

 

Gevaccineerde personen in de zin van het CoronaSchVO NRW zijn volledig 

gevaccineerde en herstelde personen. 

 

Geteste personen in de zin van de Verordening coronabescherming zijn personen met 

een overeenkomstig de Verordening coronatest en quarantaine gecertificeerd negatief 

resultaat van een niet langer dan 48 uur tevoren uitgevoerde snelle antigeentest of van 

een niet langer dan 48 uur tevoren door een erkend laboratorium gecertificeerde PCR-

test. Kinderen en adolescenten in de leerplichtige leeftijd die in het bezit zijn van een 

schoolpasje worden geacht te zijn getest op grond van hun deelname aan de verplichte 

schooltests. Kinderen en adolescenten jonger dan 15 jaar die leerplichtig zijn, mogen 

in plaats van een schoolidentiteitskaart een ander document overleggen waaruit hun 

leeftijd blijkt. Zonder dit document is een negatief testcertificaat of een bewijs van 

immunisatie (volledig gevaccineerde of herstelde personen) vereist. Kinderen tot de 

leeftijd waarop zij naar school gaan, worden op dezelfde manier behandeld als geteste 

personen die geen coronatale test hebben ondergaan. 

 

Uitleg: 

• Snelle test of zelftest - Een gecertificeerde test mag niet meer dan 48 uur 

geleden zijn uitgevoerd. 

• Volledig gevaccineerde personen - 14 dagen na laatste vaccinatie  

 (vaccinatiebewijs) 

• Herstelde personen - Officieel certificaat 

 

I. Algemene beginselen en gedrag in het zwembad 

(1) Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard in geval van verlies indien 

badzakken naar de rand van het zwembad worden gebracht.  



(2) In afwijking van de vorige regeling volgens II Par. 3 van het Huis- en Badreglement, 

moeten kinderen tot 10 jaar begeleid worden door een volwassene. 

(3) Het zwembadgedeelte mag alleen worden betreden onmiddellijk voor gebruik en 

moet na gebruik van het zwembad snel worden verlaten.  

(4) De afstandsvoorschriften en markeringen in het Sternbuschbad moeten in acht 

worden genomen. 

(5) Het zwembad moet onmiddellijk na gebruik worden verlaten. Drukte voor de deur, 

bij haltes van het openbaar vervoer en op de parkeerplaats moet zoveel mogelijk 

worden vermeden. 

(6) Instructies van personeelsleden of andere vertegenwoordigers moeten worden 

opgevolgd. 

(7) Gebruikers die deze aanvulling op het huis- en badreglement overtreden, kunnen 

uit het bad worden gezet. 

(8) Indien delen van het bad niet kunnen worden gebruikt, zal hierover informatie 

worden verstrekt bij de ingang of aan de kassa en op de website 

"www.sternbuschbad.de".  

 

II. Algemene hygiënische maatregelen 

(1) Bezoek de zwembaden alleen als u zich gezond voelt. Personen met een 

bekende/bewezen infectie met het coronavirus mogen niet naar binnen. Dit geldt ook 

voor baders met vermoedelijke symptomen. 

(2) Was uw handen regelmatig en grondig met zeep (handhygiëne). Was uw handen 

vooral voordat u de zwembaden ingaat. 

(3) Gebruik de handdesinfectiestations vooral op plaatsen (bv. bij de ingang) waar 

handen wassen niet mogelijk is. ingangszone) waar handen wassen niet mogelijk is. 

(4) Hoest en nies in een zakdoek of anders in de holte van uw arm (hoest- en 

niesetiquette). 

(5) Douchen voor het baden en grondig wassen met zeep (als de doucheruimten open 

zijn). doucheruimtes zijn open). Houd een afstand van ten minste 1,5 meter tijdens het 

douchen. 

(6) Medische maskers moeten worden gedragen op aangewezen plaatsen, zoals door 

de autoriteiten wordt vereist. 

(7) Het personeel kan voldoen aan de strengere hygiënevoorschriften voor reiniging 

en desinfectie in alle ruimten. Stoelen, tafels en banken zijn niet voorzien om de 

uitvoering te vergemakkelijken. 



 

III. Maatregelen om afstand te bewaren 

(1) De kleedruimte mag alleen worden betreden indien een minimumafstand van 1,5 

m kan worden aangehouden. Alleen de individuele cabines zijn beschikbaar voor 

gebruik als kleedkamers. Borden geven de gewijzigde regels aan. 

(2) De thans vereiste afstandsregels in acht nemen in alle ruimten (toiletten, 

kleedkamer, enz.). Deze gelden ook in de zwembaden. Wacht in de gemarkeerde 

ruimten of op plaatsen met een beperking tot het maximum aantal aanwezigen onder 

het aangegeven aantal is gedaald. 

(3) Douche- en toiletruimten mogen slechts worden betreden door het aangegeven 

maximum aantal personen. 

(4) Er zijn toegangsbeperkingen in de faciliteiten. Neem de aangegeven informatie en 

de instructies van het personeel in acht. 

(5) In de zwembaden moet de vereiste afstand onafhankelijk worden aangehouden. 

Vermijd groepvorming, vooral aan de rand van het zwembad op de zwembad rust stap. 

(6) Banenlijnen dienen om de zwemzones af te bakenen en mogen niet worden 

overschreden. Extra verkeersborden in de zwemzones (b.v. rotonde met aangegeven 

richting), bestaande rijstrookmarkeringen en afstandsregels bij het inhalen moeten in 

acht worden genomen om botsvrij en veilig zwemmen te waarborgen. 

(7) Let op de tekens en aanwijzingen van het personeel. 

(8) Vermijd ontmoetingen van dichtbij op de loopbrug van het zwembad en gebruik de 

volledige breedte (gewoonlijk 2,50 m) om obstakels te vermijden. 

(9) Vermijd nauwe ontmoetingen op nauwe punten (doorloopbaden, verkeerswegen) 

en wacht zo nodig tot de weg vrij is. 

(10) Zich houden aan de verkeersregels (b.v. eenrichtingsverkeer), borden en 

afstandsmarkeringen in het zwembad.  

 

De aanvullende huis- en badvoorschriften voor het baden in het Sternbuschbad onder 

pandemische omstandigheden zullen door de directie door middel van een 

afzonderlijke kennisgeving in werking worden gesteld of worden opgeschort. 
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