
FACTSHEET MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS
OPKOMSTEN, ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN

GELDIG VANAF 19 DECEMBER 2021

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

Houd 1,5 meter afstand 
in de situaties waar dat 

verplicht is.

Heb je klachten?  
Blijf thuis en doe een 
(zelf)test, ook als je 
gevaccineerd bent.

Scoutinglocaties zijn 
alleen buiten geopend 

tot 17.00 uur.

Houd je aan de 
algemene corona- en 

hygiënemaatregelen.

SCOUTS MET EEN BEPERKING

Dezelfde richtlijnen als voor scouts zonder beperking. 
Leiding hoeft geen afstand te houden als dat met de 
benodigde zorg niet mogelijk is. Overleg met ouders over 
de mogelijkheden.

OPKOMSTEN

Let op de hygiëne bij eten, drinken en kookopkomsten.

Houd bij welke kinderen / vrijwilligers aanwezig zijn.

Sanitair wordt voor en na de opkomst schoongemaakt. 
Zorg voor handzeep en papieren handdoekjes. 

Geef niet-leden de kans mee te doen met een opkomst.

Externen die een activiteit begeleiden kunnen helpen als 
zij een coronatoegangsbewijs tonen.

Laat leden zoveel mogelijk alleen naar de opkomsten 
komen of vraag ouders in de auto of buiten het Scouting-
terrein te blijven.

Geen deelname van ouders / externen aan activiteiten. 
Ook het kijken bij activiteiten is niet toegestaan.

1,5 METER

Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden.

Leiding hoeft geen afstand te houden tot bevers en 
welpen, maar 1,5 meter is wel een veilige afstand.

Leden van 18 jaar en ouder houden altijd 1,5 meter 
afstand, tenzij dat bij sport- en spelactiviteiten niet kan: 
ook bij het gebruik van het CTB.

(Bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter 
afstand, tenzij dat bij sport- en spelactiviteiten niet kan.

Explorers van 18 jaar mogen de regels volgen die ook 
gelden voor de explorers t/m 17 jaar.

KAMPEN EN OVERNACHTINGEN

Kampen en overnachtingen zijn niet toegestaan.

ALGEMEEN

EHBO verlenen? Volg de richtlijnen van het Rode Kruis.

Respecteer dat niet iedereen kan of wil meedoen of nog 
graag afstand houdt. Bekijk hoe je deze leden een veilige 
activiteit of een alternatief kunt bieden.

Voor leden tot 18 jaar zijn fysieke opkomsten mogelijk. 
Beperk de groepsgrootte tot de eigen speltak.

Scoutinglocaties mogen geopend zijn tussen 05.00 en 
17.00 uur. Dit betekent dat speltakopkomsten niet  
‘s avonds kunnen plaatsvinden. Kort opruimen met de 
leiding na 17.00 uur is toegestaan.

Overleg met elkaar hoe speltakken die ‘s avonds draaien 
op een alternatieve tijd terecht kunnen op de Scouting-
locatie. Denk aan een moment eerder op de dag, een vrij 
moment op zaterdag of zondag. Voorkom dat het te druk 
wordt op de locatie. Een mogelijkheid kan ook zijn online 
en fysieke opkomsten af te wisselen. 

Indien fysiek draaien niet mogelijk is, kies dan voor een 
online- en/of thuisactiviteit. Kijk voor inspiratie op  
thuisopavontuur.nl

BIJEENKOMSTEN

Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op  
regionaal en landelijk niveau gaan niet fysiek door. 
Beperk reisbewegingen en contactmomenten.

Volg het overheidsadvies om een zelftest te doen als 
vrijwilligers met maximaal 2 personen thuis afspreken.

Na een opkomst gaat iedereen, ook de leiding, naar huis. 
Blijf niet hangen op of rondom het terrein.

MONDKAPJES

Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen mondkapje te 
dragen.

Speltakopkomsten vinden alleen buiten plaats. Daarom 
zijn mondkapjes niet verplicht, ook niet bij toiletbezoek 
binnen.

Explorers van 18 jaar mogen de regels volgen die ook 
gelden voor de explorers t/m 17 jaar.

Leiding hoeft tijdens speltakopkomsten geen mondkapje 
te dragen.

CORONATOEGANGSBEWIJS (CTB)

Leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder zijn bij  
buitenactiviteiten niet verplicht een corona- 
toegangsbewijs te tonen.

Bij buitenactiviteiten waarbij leden en vrijwilligers ook 
naar binnen gaan (toiletbezoek) wordt geadviseerd 
vooraf het CTB te scannen.

Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen CTB te tonen.

Leiding hoeft geen CTB te tonen voor toegang tot 
speltakopkomsten.

Explorers van 18 jaar mogen de regels volgen die ook 
gelden voor de explorers t/m 17 jaar.

Overleg wie per activiteit verantwoordelijk is voor het 
scannen van het CTB. Tips: Scouting.nl/coronavirus.

Alle binnenlocaties (clubhuizen, wachtschepen etc.) 
zijn gesloten. Toiletgebruik is wel mogelijk. Leiding mag 
binnen de noodzakelijke voorbereiding doen voor de 
buitenopkomst, zoals het pakken van materialen.

Alle binnenlocaties  
zijn gesloten.

Leden van 18 jaar en ouder kunnen met maximaal 2 
personen thuis of buiten bij Scouting samen komen voor 
een activiteit.

Opkomsten mogen alleen plaatsvinden op eigen terrein. 
Heeft je groep geen eigen terrein? Dan kan in overleg 
met de gemeente gebruik worden gemaakt van de 
openbare ruimte.

Vrijwilligersbijeenkomsten, zoals een vergadering of  
training, vinden niet fysiek plaats. Online is het  
alternatief.

Klussen is niet toegestaan. Onderhoud in geval van nood 
kan uiteraard plaatsvinden, met maximaal 2 personen. 
Onderhoud aan boten kan in het kader van de opkomst 
buiten worden gedaan. Volg hierbij de regels voor de 
opkomsten.

EVENEMENTEN / ACTIVITEITEN

Acties langs de deuren zijn toegestaan. Houd je aan de 
algemene corona- en hygiënemaatregelen.

Geen fysieke regionale en landelijke activiteiten of  
evenementen. Beperk reisbewegingen en  
contactmomenten.

KLACHTEN EN BESMETTINGEN

In afwachting van een coronatest bij de GGD 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.

Informeer leden na een coronabesmetting binnen de 
groep. Gebruik de voorbeeldbrief. De GGD informeert 
(indien nodig) leden via het bron- en contactonderzoek 
met verdere instructies.

Een lid met bekende chronische luchtwegklachten zoals 
astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid mag 
naar Scouting.

Na een besmetting negatief getest bij de GGD? Dan mag 
je weer naar Scouting (tenzij de quarantaineperiode niet 
voorbij is).

Bij één of meerdere besmettingen in een speltak kan 
de GGD een advies op maat geven over eventuele 
quarantaine en/of testen voor de gehele speltak. Het 
contact met de GGD verloopt via (de ouders van) het 
besmette lid.

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

Geen groepsactiviteiten (zoals nieuwjaarsactiviteiten) of 
activiteiten met meerdere speltakken samen. 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://www.thuisopavontuur.nl
https://www.scouting.nl/coronavirus
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.scouting.nl/downloads/corona-en-scouting

