PROTOCOL i.z. Covid-19
Bootduiken bij Scuba-Academie.
Lees het onderstaande protocol goed door en zorg dat je hieraan voldoet als je bij
Scuba-Academie wilt bootduiken.

Vooraf aanmelden via ons reserveringssysteem. Ga
hiervoor naar onze website/bootduiken.
We bieden plaats aan maximaal 18 duikers per bootduik en maximaal 9 duikers per boot.
Daardoor kunnen we de 1,5 meter afstand garanderen op onze boten.
Niet aangemelde duikers zijn helaas niet welkom en kunnen dus niet duiken op dat
moment.
Parkeren van alle auto’s van deelnemers/duikers geschiedt op de gemeente
parkeerplaats schuin tegenover ons duikcentrum. (Naast Achterbos 71) Dit is betaald
parkeren en kan alleen met PIN. (5,00 euro per dag)
Geef elkaar de ruimte op de steiger langs de loods richting ons duikcentrum. Passeer
elkaar daar niet. Er is te weinig ruimte. Komen er mensen aan? Wacht dan even tot ze
van de steiger af zijn.
Op ons terras is voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te garanderen. Niet meer dan 6
personen aan de picknicktafels. Volg de aanwijzingen op ons terras en van de
medewerkers van Scuba-Academie.
Boot- en duikprocedures:
Per boot kunnen er maximaal 9 duikers mee. Duiksets worden om en om, met 1 persoon
tegelijk op de boot gezet. De duiker blijft daarna op zijn aangewezen plaats op de boot
en de volgende duiker kan aan boord met de volgende set en zo wordt alles herhaald tot
iedere duiker aan boord is.
Buddypaar zal onder toezicht van elkaar een zelf check (veiligheidscheck) uitvoeren op
de boot op meer dan 1.5 meter afstand alvorens te water gaan.
Er kan alleen gedoken worden door gebrevetteerde duikers. Dus geen Open Water
duikers in opleiding.
Duikers zullen in de shop gecontroleerd worden op brevet.
Overig:
Er zal 1 ruime toiletunit beschikbaar zijn met 2 toiletten waar zowel dames als heren
terecht kunnen. Het betreden van de ruimte kan uitsluitend plaatsvinden door gebruik
van een sleutel welke kan worden verkregen in de winkel. De toiletruimte zal elke 2 uur
gereinigd worden en er zal desinfecterende gel aanwezig zijn. Maximaal 1 persoon mag
aanwezig zijn in de toiletunit.

Voor het betreden van de toiletruimte eerst de handen desinfecteren.
In de winkel is voldoende ruimte voor 2 personen. Dus zijn er 2 personen in de winkel?
Wacht dan met naar binnen te gaan en houdt ook buiten minimaal 1,5 mtr. afstand.
Voorkeur betaling per pin.
Voor het vullen van cilinders graag zelf de cilinders plaatsen bij de vulbalk op aanwijzing
van een medewerker Scuba-Academie. De cilinders worden door medewerkers van
Scuba-Academie gevuld en ook weer buiten gezet.
De medewerkers van Scuba-Academie gebruiken preventieve middelen als bescherming
tegen het Covid-19 virus.
Uiteraard zullen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht worden genomen.
• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar Scuba-Academie. Omkleden mag niet in

de loods
• Sanctie op niet naleven regels door een participant/duiker is geen deelname

aan activiteit
• Als een groep compleet is doen we een briefing voorafgaand aan de bootduik

incl. uitleg van onze regels i.z. protocol Corona.
Bovenstaand protocol is in aanvulling op het Protocol verantwoord Onderwatersport
in de 1,5 meter samenleving. Opgesteld door de NOB/PADI. Dit protocol is te
downloaden via de website van de NOB.
© Scuba-Academie 12 mei 2020

