Corona maatregelen scoutsjaar 2020-2021
Zoals andere jeugdwerkorganisaties, kunnen wij ook onze deuren terug openen om dit jaar terug
activiteiten te organiseren. Hoezee! Echter blijven er wel enkele maatregelen van kracht om op een
veilige manier toch scoutsvergaderingen te organiseren. Hieronder volgt een korte samenvatting van
de belangrijkste maatregelen die op dit moment gelden, toegepast op onze scouts. Deze zijn opgelegd
door de Vlaamse overheid in samenspraak met de Ambrassade, de overkoepelende organisatie voor
het jeugdwerk. Deze regels zijn in grote mate gebaseerd op de maartregelen van de zomerkampen met
een onderscheid voor kinderen onder en boven de 12 jaar.

Kleurencode
Het jeugdwerk volgt vanaf september een kleurencode naar analogie met het onderwijs. Groen, geel,
oranje en rood. Op dit moment bevinden we ons in code geel. Naarmate de situatie vordert kan hier op
lokaal, regionaal of gewestelijk niveau verandering in komen.

Jeugdwerkregels per fase
-12 jaar

+12 jaar

Groen

Gewone werking

Gewone werking

Geel
= jeugdwerkregels
ZOMER

Bubbels (zonder social distancing)
Max 50 personen per bubbel
Enkel social distancing tussen
verschillende bubbels

Bubbels (zonder social distancing)
Max 50 personen per bubbel
Enkel social distancing tussen verschillende
bubbels
Vermijden van te fysieke en intenst contact
Voorkeur buitenactiviteiten

Oranje

Bubbels (zonder social distancing)
Max 50 personen per bubbel
Enkel social distancing tussen
verschillende bubbels

Bubbels (zonder social distancing)
Max 20 personen bij binnenactiviteiten
Max 50 personen bij buitenactiviteiten
Vermijden van te fysieke en intenst contact

Rood

Jeugdwerk kan enkel doorgaan in zeer beperkte vorm
Alleen mogelijk door sterke maatregelen te nemen
Max 20 personen per bubbel met social distancing binnen de bubbel
Mondmaskers verplicht bij +12-jarigen
Uitsluitend buitenactiviteiten

Zieke leden en leiding blijven thuis
Iedereen is welkom behalve:
Wie ziek is of ziektesymptomen heeft gehad in de laatste drie dagen
voor de activiteit. Symptomen omvatten hoesten, keelpijn, verstopte neus,
koorts, diarree en moeilijk ademen.
Personen uit een risicogroep of met chronische ziekte? Dan mogen zij
uitsluitend deelnemen mits:
-een toelating van de huisarts
-de ziekte onder controle is door medicatie, bijvoorbeeld bij astma.
Net zoals bij het kamp rekenen we op ieders verantwoordelijkheid om hier waarheidsgetrouw
mee om te springen. Als u uw kind deel laat nemen aan de activiteiten, betekent dit dat u de
voorwaarden erkent en respecteert. Het is in het belang van iedereen, ook dat van uw kind.

Toch iemand ziek?
Dan volgen we het stappenplan dat door de overheid is opgelegd. Zieke
leden moeten naar huis, ook al is het een activiteit zonder overnachting.
Afhankelijk of het kind symptomen van COVID-19 vertoont of niet, moet men
de huisarts raadplegen voor een coronatest.
Indien een kind ziek wordt doorheen de vergadering, bellen we naar de
ouders. Houd dus zeker je gsm bij de hand, je weet maar nooit.

Activiteiten in contactbubbels
Zoals op kamp zijn we verplicht onze scoutsgroep op te delen in bubbels van
maximaal 50 personen per bubbel. Omdat er meer dan 30 leden per tak zijn
me daarbij nog een leiding, is de enige mogelijkheid één bubbel per tak.
Binnen de bubbels kan er normaal gespeeld worden zonder afstand te
moeten houden. Tussen de verschillende bubbels onderling is er zo weinig
mogelijk contact en wordt de social distance wel bewaard.
Om contact tussen de verschillende bubbel zoveel mogelijk te vermijden,
spreiden we de verschillende takken over de zondag. Deze aangepaste uren
zullen de komende weken (en misschien maanden) ook zo blijven.
•
•

Voor KAP1, KAP2, JW, W, SW en TT is het scouts van 10u tot 13u.
Voor JV1, JV2, JV3, V1, V2 en VT is het scouts van 14u tot 18u.

Zelfs als we alle takken in twee groepen opsplitsen, is het niet mogelijk om alle bubbels op ons terrein
te laten spelen. Daarom zullen er telkens maximaal drie takken op het terrein blijven. De andere drie
takken zullen op verplaatsing in hun spel spelen. Voor de jongere takken zal dit vaak het speelbos of
een weide in de buurt zijn of ze spreken eens af op verplaatsing. Oudere takken daarentegen komen
steeds met de fiets en kunnen zich dus zelf gemakkelijk verplaatsen, zodat dit voor hen minder een
probleem vormt.

Aanmelden bij aankomst
Voor de contacttracing moeten we steeds een accurate aanwezigheidslijst
bijhouden. Ouders zullen daarom hun kinderen dit jaar moeten
aanmelden bij aankomst op de scouts. Alle takleiding zal gespreid over
ruimte tussen de fiskehutte en de sanitair zitten.
Bij aankomst wandel je dan met je kind naar de juiste takleiding om je kind
aan te melden. Daarna moeten de kinderen meteen hun handen gaan

wassen in de sanitair en vervolgens naar hun bubbel gaan. Ouders moeten mondmaskers dragen
bij het aanmelden en afhalen van hun kinderen.
Kom zeker op tijd, zodat niet iedereen zich 2 minuten op voorhand allemaal tegelijk moet aanmelden.
Blijf na het aanmelden ook niet wachten op het terrein, maar ga terug naar huis zodat je plaats maakt
voor anderen. Gelieve ook zoveel mogelijk de social distance te bewaren.
De fiskehutte blijft wel nog steeds open een kwartier voor en na elke vergadering.

Hygiënemaatregelen
Ook zoals op kamp voorzien we extra hygiënemaatregelen en het materiaal
daarvoor: handzeep, alcoholgel, reinigingsproducten, papierenhanddoeken,
handschoenen, extra mondmaskers…
We houden ook extra rekening met de hygiëne en veiligheid in onze
gebouwen: verluchten, ontsmetten van contactoppervlakken, apart toilet per
bubbel…
Daarnaast besteden we ook extra aandacht aan het wassen van onze
handen. Dit zal steeds op vaste momenten moeten gebeuren: bij aankomst,
na de vergadering en na ieder toiletbezoek.

Belangrijk
We vragen aan alle takken vanaf de JV’s om steeds een mondmasker
mee te nemen, omdat de kans groot is dat er een vergadering op locatie is,
waarbij men in contact kan komen met externen. In dat geval moeten +12jarigen verplicht een mondmasker opzetten en bijgevolg ook bijhebben. Voor
de jongere takken is dit niet nodig.
Nog meer dan anders zullen we de komende maanden buitenspelen. Daarom
is het nu ook zeker van belang om aangepaste kledij aan te doen, zoals
bijvoorbeeld een extra trui of regenjas. Takken kunnen nog steeds schuilen
in onze lokalen, maar buitenactiviteiten zijn aangeraden en blijven dan ook de norm.
Ziezo, als we ons allen een beetje aanpassen aan de omstandigheden, kunnen we er weer een geweldig
scoutsjaar van maken vol spelplezier, humor en vriendschap. Want daar doen we het uiteindelijk
allemaal voor. Samen gaan we ervoor, ’t zal wel zijn!

