
Protocol Corona Qdiving augustus 2020

Beste duiker,

Via deze weg bieden wij ons protocol aan voor het veilig en verantwoord 
beoefenen van onze duiksport en het veilig en verantwoord duikmedisch 
onderzoeken op onze duikschool c.q. zwembad aan de Hogeweg 234 te 
Amersfoort.

Wij hanteren alle regels en richtlijnen welke gesteld zijn door het RIVM, PADI 
en NVD. Samen maken we veilig en gezond onderwatersporten en 
duikerkeuringen mogelijk.
 
Een aantal zaken die belangrijk zijn voor ons uit het ‘Protocol verantwoord 
onderwatersport in de 1,5 meter samenleving’ vind je terug als bijlage. Lees 
alles goed door en neem contact met ons op als je vragen hebt.

Heb je twijfel over je gezondheid? Voel je je niet lekker? Heb jij (of een 
huisgenoot) de afgelopen 24 uur last hebt (gehad) van één van onderstaande 
COVID-19 symptomen: (milde) neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, 
koorts, diarree: blijf dan thuis. 

Bij aankomst
• Kom op tijd, maar niet te vroeg
• Houd je aan de aanwijzingen van de instructeur/divemaster en/of arts
• Kom alleen
• Direct bij aankomst handen ontsmetten bij de infectiezuil
• Houd minimaal 1.5 meter afstand
• We schudden geen handen
• Raak zo min mogelijk dingen aan

 
Theorielokaal/onderzoeksruimte 
• Buiten omkleden en (de)briefing
• Gebruik het toilet zo min mogelijk
• Als je toch naar het toilet gaat: 

- maak toilet en deurknoppen schoon  
- doekjes en desinfectiespray liggen bij de ingang  
- doe doekjes NIET in het toilet maar in de pedaalemmer 

• Neem je eigen lunch en handdoeken mee



• Bij duikmedisch onderzoek: we gebruiken medische mondmaskers en 
disposable handschoenen. Met spirometrie: blaas uit weg van de 
onderzoeker.

In het zwembad
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal, in ieder geval een eigen 

masker & snorkel

Na duiken:
• Maak gebruik van de buitendouche om jezelf en je uitrusting af te 

spoelen
• Omkleden buiten de duikschool
• Na omkleden handen ontsmetten bij de desinfectiezuil
• Thuis je eigen materiaal spoelen

Buitenwaterlocatie
• Door Qdiving wordt nagegaan of er op locatie gedoken mag worden.
• Duikers komen met eigen vervoer. Als het twee duikers betreft uit 

hetzelfde gezin dan kunnen ze met elkaar meerijden. In andere gevallen 
rijden de afzonderlijke duikers met de eigen auto naar de duikplaats.

• Op de duikplaats wordt geparkeerd zodat onderling minimaal 1,5m afstand 
gehouden kan worden. Volg daarbij de aanwijzingen van de gemeente/
eigenaar.

• Als bij het omkleden hulp nodig is, dan kan dit eventueel een gezinslid 
doen.

Tenslotte: vul de gezondheidsverklaring van DAN in en neem die mee.
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