Protocol opkomsten tijdens Corona
• Alle opkomsten vinden buiten plaats, uiterlijk 2 uur van tevoren ontvangen jullie bericht
van de staf of de opkomst doorgaat.
• Ga vóór de opkomst, thuis naar de WC. Als het écht moet kan je natuurlijk wel binnen naar
de WC.
• Wij houden allemaal altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Bevers, Welpen en Kabouters
hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel van de staf.
• Ook onder de 12 jaar spelen we zo min mogelijk contactspellen.
• Tijdens de opkomst hebben we geen eten & drinken. De kinderen mogen een eigen flesje
water meenemen voor wanneer ze dorst hebben.
• Kom zo veel mogelijk zelf naar de opkomst. Ouders die de kinderen wel brengen blijven bij
de fiets of in de auto.
◦ Emmastraat (het Scoutinggebouw): De kinderen worden opgevangen bij de ingang van
de gang naar het gebouw. Hier kunnen ze na de opkomst ook weer opgehaald worden.
◦ Diemerbos (Scoutinghuis de Blokhut): De kinderen worden opgevangen op de
parkeerplaats. Hier kunnen ze 5 minuten na het einde van de draaiavond weer
opgehaald worden. Graag op tijd brengen, de staf wacht tot uiterlijk 5 min na starttijd.
• Bij verkoudheid, ziekte of koorts blijf je thuis. Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
Wat hebben wij gedaan om de veiligheid te waarborgen?
− Posters met richtlijnen
− Handenwas instructies
− Voldoende zeep
− Papieren handdoeken
− Desinfectie middelen
Wij zullen zo spoedig mogelijk opnieuw communiceren over de opkomsten tot de zomer en over
de zomerkampen. Scouting Nederland komt rond 1 juni met een advies óf en onder welke
voorwaarden zomerkampen door kunnen gaan.
Bij de eerste opkomst zal er een bestuurslid aanwezig zijn om te kijken of alles goed loop,
daarnaast blijft het bestuur steeds in contact met de leiding om te beoordelen of de opkomsten
veilig en goed verlopen en of er eventueel aanpassingen nodig zijn.
Extra protocol stafleden
• Tijdens de eerste opkomst zal de tijd genomen worden om de regels voor de komende tijd
te bespreken met de kinderen.
• Beperk het voorbereiden en evalueren voor en na de opkomst tot het noodzakelijke.
• Laat het bestuur weten als er problemen zijn, er dingen nodig zijn.
• Laat op tijd weten wanneer schoonmaakmiddelen bijna op zijn, er kan niet gedraaid
worden zonder de aanwezigheid van de voorgeschreven hygiëne middelen.
• Stafleden kunnen bij klachten getest worden op coronabesmetting. Neem hiervoor contact
op met de plaatselijke GGD.
• Ivm de hygiëne worden de volgende dingen extra goed schoongemaakt:
− Deurklinken
− Wc brillen, doorspoelknoppen, wasbakken, kranen
− Lichtknopjes

