Overzicht van de maatregelen voor de ouders
Voor het kamp
Wie kan er mee?
-

-

Kinderen die in de 5 dagen voor kamp geen symptomen (= koorts, moeilijk ademen,
hoesten, keelpijn, verstopte neus, diarree) hebben vertoond. Indien er twijfel is (bvb 1
dag diarree), moet de huisarts gecontacteerd worden. Belangrijk: ouders zijn
verantwoordelijk voor het meegeven van hun kind.
Medische fiche (diegene die ieder jaar moet ingevuld zijn, aangevuld met een
speciaal deel voor dit jaar) moet volledig en gedetailleerd zijn ingevuld.
Kinderen die in een risicogroep behoren door een aandoening mogen mee indien de
aandoening onder controle is of indien er toestemming is van de huisarts.
We zijn allemaal samen verantwoordelijk voor de veiligheid bij ons op kamp. Ouders
zijn dus mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen mee te laten gaan op kamp.

Organisatorische maatregelen
Inschrijvingen
Inschrijvingen zijn noodzakelijk om in te schatten met hoeveel we zullen zijn, en
hoeveel materiaal er voorzien moet worden om het kamp veilig te laten doorgaan.
Medische fiches
Deze moeten samen met de inschrijving worden ingediend, zodat de leiding ruim op
voorhand kan nagaan of er zich een probleem stelt, of er extra maatregelen getroffen
moeten worden. Dit jaar is de medische fiche iets langer dan normaal, aangezien er
een extra stuk bijkomt.
Transport naar het kamp
Er mag geen contact zijn tussen leiding en ouders van leden of tussen leden uit
verschillende gezinnen. Carpoolen naar het terrein mag dus niet. Hiervoor moet
een speciaal protocol worden uitgewerkt. De ouders moeten een mondmasker
dragen wanneer ze hun kind afzetten.
VRAAG: welke ouders zijn in staat/zien het zitten om hun kinderen met de auto naar
het kampterrein te brengen? Welke ouders zien het zitten dat de reis wordt aangevat
met het OV?

Hygiënische maatregelen
Hygiëne voor kamp
Wij vragen om de week voor vertrek op kamp zeker de aanbevelingen rond handen
wassen en het dragen van een mondmasker op te volgen. Leg ook aan je kind uit
hoe dat hij/zij in zijn/haar elleboog moet niezen en hoesten.
Contacten voor kamp
Wij vragen om de contacten binnen de week voor vertrek op kamp tot een minimum
te beperken, zoals de maatregelen het op dat moment voorschrijven. Een bezoek
brengen aan familie is dus niet verboden, maar we vragen wel om niet de week voor
het kamp door te brengen bij de grootouders. In diezelfde lijn willen wij jullie vragen

om geen spreiding te plannen van verschillend jeugdaanbod in dezelfde week.
In deze fase is contact tracing een belangrijk element. Het is daarom belangrijk om te
proberen een overzicht te houden van jouw contacten en die van je kind, ook voor
en na het kamp.

Tijdens het kamp
Organisatorische maatregelen
Bubbels
Kampen moeten dit jaar onderverdeeld worden in bubbels van maximaal 50
personen, leiding en fourage inbegrepen. De bubbels moeten een vaste kampplaats
hebben en strikt gescheiden blijven van andere bubbels of externen. De givers gaan
daarom nu ook op tentenkamp op een kampterrein in België, namelijk in Büllingen.
Binnen de bubbel is geen social distancing nodig.
Contact met externen
Het kamp zal maximaal plaatsvinden op het kampterrein. We overnachten daarom
enkel op ons eigen terrein. In het uitzonderlijke geval dat we ergens in contact
zouden komen met externen en anderhalve (1,5) meter afstand niet mogelijk is, is
een mondmasker verplicht, voor alle kinderen en leiding. Een mondmasker is ook
verplicht als dat door andere maatregelen opgelegd wordt. Daarom willen wij jullie
vragen een mondmasker mee te geven als jullie er eentje hebben voor jullie
kinderen. Wij voorzien er zelf ook extra.
Noodprocedure
Indien een kind ziekteverschijnselen, gecorreleerd aan covid-19 vertoont, moet het
kind in isolatie. Ouders moeten ten allen tijde in staat zijn om hun kind te komen
ophalen! Wij volgen de procedure, vooropgesteld door scouts en gidsen Vlaanderen.

Hygiënische maatregelen
Persoonlijke hygiëne
We gaan regelmatig de handen moeten wassen. Dit zal een hele aanpassing worden
voor de meesten, maar het is echt nodig dit jaar. ‘s Ochtends, ‘s avonds, voor en na
elke maaltijd en na elk hudo-bezoek moeten we onze handen wassen. Hiervoor zal
voldoende materiaal voorzien zijn, maar voorzie dus zelf best ook wat
natuurvriendelijke zeep. Indien er allergieën zijn aan bepaalde zepen, gelieve dit
dan te communiceren. Niezen doen we in papieren zakdoekjes, geen stoffen.
Materiaal en infrastructuur
Alles wat door veel verschillende mensen intensief wordt aangeraakt, zal regelmatig
gereinigd worden. Dit gaat onder andere over de hudo, de tafels, het spelmateriaal,
de sjorbalken,... Ook in de tenten zullen we extra toezien op de hygiëne en we zullen
deze zoveel mogelijk verluchten. Er is echter geen probleem met de kinderen samen
te laten slapen in een tent, aangezien er geen social distancing nodig is.
Gebruik mondmaskers
Op het terrein is het gebruik van mondmaskers niet nodig, behalve voor het
verzorgen van +12. Dan moet het kind en de EHBO-verantwoordelijke een
mondmasker dragen. Indien kinderen van het terrein gaan moet steeds een
mondmasker worden meegenomen voor risicovol contact.

VRAAG: welke kinderen hebben reeds een herbruikbaar mondmasker? Er zullen
sowieso ook wegwerpmaskers voorzien worden, maar we willen liefst een beetje lief
zijn voor de natuur.

Aard van de activiteiten
Spelen
Zoals ieder jaar zullen de activiteiten zo goed als allemaal in de buitenlucht
plaatsvinden, op het terrein of in het naburige bos/ natuurgebied. Spelen met heel de
groep wordt zoveel mogelijk vermeden en vinden zoveel mogelijk plaats binnen
takverband. Contactspelen zijn sterk afgeraden bij leden die +12 zijn en zullen dan
ook in de mate van het mogelijke uit het programma worden gehaald. Ook bij de -12
is er een verhoogde voorzichtigheid en wordt intensief contact vermeden.
2-daagse
Een meerdaagse wandeltocht is verboden, omdat contact met externen niet
vermeden kan worden. Elke avond moet er overnacht worden op het terrein. Een
dagtocht is wel mogelijk. Deze dient zoveel mogelijk plaats te vinden op onverharde
wegen en dient drukke plaatsen zoals steden te vermijden. Het meenemen van een
mondmasker is verplicht voor alle takken, omdat we een gemengde groep zijn.
Rust
Rust en voldoende slaap wordt als essentieel gezien, aangezien de symptomen van
oververmoeidheid overeenstemmen met de symptomen van covid-19. Daarom zal
bewaakt worden dan de leden voldoende slapen en zullen er zeker bij de jongste
takken ook platte rust over de middag worden ingelast

Na het kamp
Organisatorische maatregelen
Transport terug naar huis.
Er mag geen contact zijn tussen leiding en ouders van leden of tussen leden uit
verschillende gezinnen. Hiervoor moet dus een speciaal protocol worden uitgewerkt.
Kinderen ophalen met de auto zal in tijdsloten gebeuren om contact tussen ouders
zo veel mogelijk te vermijden. Ouders mogen enkel hun kinderen komen ophalen
en zullen niet tot op het kampterrein mogen komen, ook niet om het terrein te
bezoeken. Ze moeten ook een mondmasker dragen.
Bubbel
Aan kapoenen wordt gevraagd om tot 2 dagen na het kamp, contacten met
personen buiten het gezin zo veel mogelijk te beperken. Deelnemen aan een
ander speelplein binnen deze periode van 2 dagen mag niet. Voor iedereen is het
wel aan te raden om je contacten na het kamp in te perken en deze ook bij te
houden.

