Vertaling coronamaatregelen Scouting Nederland voor onze groep
Datum update: 26 juni 2021
Algemene regels
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opkomsten kunnen binnen en buiten worden gehouden.
Leiding houdt onderling en van scouts en explorers 1,5 m afstand, tenzij dat bij
sport- en spelactiviteiten niet mogelijk is.
Wanneer iedereen van 18 jaar en ouder de Coronacheck-app gebruikt hoeft er geen
afstand gehouden te worden.
Welpen, scouts en explorers hoeven onderling geen afstand te houden.
Vaak handen wassen, hoesten en niesen in elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en
schud geen handen.
Kampen zijn mogelijk wanneer wordt gewerkt volgens het kampprotocol.
Opkomsten met meerdere speltakken tegelijk, groeps- en regionale activiteiten zijn
weer mogelijk.
Blijf thuis bij coronaklachten en laat je testen. Bij een negatieve testuitslag (geen
coronabesmetting) blijf je thuis tot je weer klachtenvrij bent. Bij een positieve uitslag
(coronabesmetting) volg je de aanwijzingen van de GGD en kom je pas weer naar
scouting als je hersteld bent. Blijf thuis wanneer je in afwachting bent van een test of
uitslag. Blijf ook thuis wanneer een huisgenoot in afwachting is van een test en koorts
en/of benauwdheidsklachten heeft.
De speltakleiding houdt ook toezicht op het naleven van de coronaregels.
De speltakleiding houdt bij welke jeugdleden en vrijwilligers er zijn ivm mogelijk
bron- en contactonderzoek.
Wanneer een lid een coronabesmetting heeft worden alle betrokken leden
geïnformeerd, met anonimiteit voor het besmette lid.

Regels aangaande fysieke opkomsten
•

•
•
•
•

Iedereen die naar een opkomst komt meldt zich na aankomst eerst bij de leiding voor
een mondelinge gezondheidscheck. Wie gezondheidsklachten heeft wordt de toegang
tot de opkomst ontzegd.
Ouders zijn weer welkom op het terrein met inachtneming van 1,5 m afstand.
Na een opkomst gaat iedereen zo snel mogelijk naar huis.
Geef elkaar bij aankomst en vertrek voldoende afstand.
Niet-leden mogen meedraaien met onze activiteiten.

Regels aangaande programma en terrein
•
•
•

Alle handwasplaatsen zijn voorzien van zeep en wegwerphanddoekjes.
Voor iedere opkomst wordt het sanitair goed schoongemaakt.
Eten en drinken wordt verstrekt met aandacht voor (voedsel)hygiëne. Dit geldt
eveneens voor kook- en eetactiviteiten.

Regels aangaande niet-jeugdactiviteiten
•
•

Vergaderingen kunnen fysiek worden gehouden.
Klussen kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de 1,5 m regel.

Gezondheidscheck RIVM
Iedereen die naar scouting komt moet zichzelf de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Heb je de afgelopen 24 uur last gehad van hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging
of koorts, benauwdheid en/of reuk en/of smaakverlies?
Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met milde klachten en koorts en/of
benauwdheid?
Heb je een nieuw coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met
een test)?
Ben je in quarantaine omdat je:
o een huisgenoot of gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het
coronavirus is vastgesteld?
o bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied (“oranje land”)?
o bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Wordt minstens een van de vragen met JA beantwoord, mag er niet worden
meegedaan aan de opkomst.
Deze vragen worden aan iedereen gesteld die naar een opkomst komt. We vragen
iedereen hieraan mee te werken, eerlijk te antwoorden en er de tijd voor te nemen.

