
FACTSHEET MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS
OPKOMSTEN, ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN

GELDIG VANAF 18 FEBRUARI

HEB JE VRAGEN? KIJK DAN OP SCOUTING.NL/CORONAVIRUS
STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ? MAIL NAAR COMMUNICATIE@SCOUTING.NL

OF STUUR EEN WHATSAPP NAAR 06-57746422

Heb je klachten?  
Blijf thuis en laat je 
testen, ook als je 

gevaccineerd bent.

Houd je aan de 
basisadviezen van de 

overheid.

Coronatoegangsbewijs 
voor 18 jaar en ouder bij 

binnenactiviteiten.

VAN 18 TOT 25 FEBRUARI

AANDACHTSPUNTEN

Voor alle (jeugd- en kader-)leden zijn fysieke opkomsten 
mogelijk. Er zijn geen beperkingen meer in afstand  
houden en mondkapjes zijn niet meer verplicht.

Leden van 18 jaar en ouder zijn als deelnemer van 
binnenactiviteiten verplicht een coronatoegangsbewijs te 
tonen. Bij enkel buitenactiviteiten niet.

Vrijwilligers van 18 jaar en ouder die in en om het club-
huis een taak vervullen hoeven geen coronatoegangs-
bewijs te tonen.

Vrijwilligersbijeenkomsten, -vergaderingen en -trainingen 
op groepsniveau zijn mogelijk. Op groepsniveau is het 
CTB niet verplicht voor vrijwilligers. Een mondkapje en 
1,5 meter afstand houden zijn niet meer verplicht.

Er kan zonder beperkingen geklust worden in Scouting-
gebouwen en op terreinen.

Alle Scoutinglocaties zijn geopend zonder eindtijd. 

Ouders en externen mogen deelnemen aan of kijken bij 
activiteiten. Het CTB is verplicht

Vrijwilligersbijeenkomsten, -vergaderingen en  
-trainingen op regio- en landelijk niveau zijn mogelijk.  
Het CTB is verplicht. Een mondkapje en 1,5 meter 
afstand niet.

Bij bijeenkomsten met meer dan 500 personen zijn naast 
het CTB een mondkapje bij verplaatsing en een vaste 
zitplaats verplicht.

Groeps- en regioactiviteiten zijn mogelijk.

Kampen en overnachtingen zijn toegestaan. De regels 
rond het CTB zijn voor kampen gelijk als aan opkomsten.

In afwachting van een coronatest blijf je thuis. Ook als je 
in quarantaine moet blijf je thuis.

Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de  
aanwijzingen van de GGD. Als je uit isolatie bent mag je 
weer naar Scouting.

Klachten en negatief getest met een zelftest of test bij de
GGD? Dan mag je naar Scouting.

Bij een besmetting binnen de groep hoef je leden niet 
meer te informeren. Bij meerdere besmettingen kan de 
GGD anders adviseren.

VANAF 25 FEBRUARI

Heb je klachten?  
Blijf thuis en laat je 
testen, ook als je 

gevaccineerd bent.

Kampen, groeps-, 
regio- en landelijke 

activiteiten zijn mogelijk 
zonder beperkingen.

Houd je aan de 
basisadviezen van de 

overheid.
Opkomsten zijn mogelijk 

zonder beperkingen.

Bijeenkomsten,
zoals trainingen en 

vergaderingen zijn mogelijk 
zonder beperkingen.

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

