DSO toezichthouders protocol
Tijdens lessen, trainingen en bijscholingen
Het toezicht tijdens de lessen is op twee niveaus geregeld:
•

•

Iedere instructeur is verantwoordelijk voor de leden die in zijn of haar groep zwemmen. De
instructeur zorgt er daarom voor dat benodigde materialen vooraf aan de les worden klaar
gelegd, zodat de groep nooit hoeft te worden verlaten. Als er een incident tijdens de les
optreedt verwittigt de instructeur de toezichthouder, veelal zal dat de coördinator van het
betreffende uur zijn.
Voor de lessen en trainingen is bepaald wie de verantwoordelijke toezichthouder en EHBO’er
is. Dat kunnen verschillende personen zijn. Veelal vervult de coördinator deze rol. In het
logboek (in de klapper bij de ingang) worden per datum de namen van de betreffende
personen geregistreerd. Als er een incident is wordt dit geregistreerd en wordt er een (bijna)
ongevallen formulier ingevuld.
De toezichthouder houdt toezicht op de zwemzalen en neemt de leiding als er zich
onverhoopt een incident voordoet. In ernstige gevallen schakelt hij/zij op naar het
calamiteiten/ontruimingsprotocol. Zie protocol in het clublokaal naast de verbandtrommel.
Indien noodzakelijk mogen toezicht en hulpactiviteiten worden overgedragen. De primaire
verantwoordelijke zorgt er dan voor dat de taken duidelijk en zonder voorbehoud zijn
overgedragen aan iemand met de vereiste bevoegdheden, die ook helder bevestigt dat hij/zij
de taak overneemt.

Tijdens andere activiteiten
Tijdens andere activiteiten (zoals wedstrijden en familiezwemmen) is eveneens een
verantwoordelijke toezichthouder en een EHBO’er aangewezen. Beide rollen mogen worden
gecombineerd. Zo nodig wordt de toezichthouder geassisteerd door meerdere sub-toezichthouders.
Ook voor deze activiteiten wordt het logboek bijgehouden.
Algemeen
Het logboek is te allen tijde aanwezig bij de ingang van het zwembad of bij Colette en daar in te zien
door de instructeurs en bestuur. Alle partijen mogen/moeten gevraagd en ongevraagd een advies
aan het bestuur geven om de veiligheid van de leden en bezoekers van het zwembad te verbeteren.
De toezichthouders rol mag alleen worden uitgevoerd door leden van de DSO of RBW met minimaal
een Life Saver 1 of vergelijkbaar diploma.
Voor de EHBO-rol is een geldig EHBO of BHV diploma noodzakelijk.
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