Scouting en het coronavirus
opkomsten, activiteiten en bijeenkomsten

UPDATE
25 augustus 2020

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ruimte om het Scoutingspel te spelen, met aangepaste richtlijnen.
Dit is een advies van Scouting Nederland. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Neem daarom voordat je start met het
aanbieden van Scoutingactiviteiten of bij het doorvoeren van aanpassingen n.a.v. versoepelingen contact op met je gemeente.
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Indien hier aanleiding toe is, zal deze
factsheet worden aangepast.
Wees jezelf bewust van de (eventuele) regionale maatregelen die niet op deze factsheet staan vermeld en pas opkomsten en
activiteiten hierop aan.
Neem je verantwoordelijkheid bij de opkomsten en (informele) bijeenkomsten.
Volg de richtlijnen en voorkom nieuwe maatregelen die de maatschappij en Scouting raken.

Algemene richtlijnen

Organiseer
zoveel mogelijk
opkomsten buiten.

18 jaar of ouder?
Houd dan 1,5 meter
afstand.

Was vaker je
handen, hoest en nies
in je elleboog, gebruik
papieren zakdoekjes
en schud geen handen.

Volg voor
weekendkampen,
herfstkampen en
overnachtingen de
richtlijnen op de
volgende pagina.

Neem je
verantwoordelijkheid.
Volg de
overheidsrichtlijnen
en vermijd drukke
plekken.

Heb je verkoudheidsklachten of ben je
ziek? Blijf dan thuis
en ziek uit.

Richtlijnen in detail
Leiding

Bij klachten kan getest worden op
coronabesmetting.

Leiding hoeft bij bevers en welpen geen
afstand te houden tot de kinderen.

Ben je na klachten negatief getest? Dan
ben je welkom bij Scouting. Houd je aan
de richtlijnen.

Leiding kan bij sport-, spel- en bewegen
meedoen tijdens opkomsten bij alle
leeftijden, zonder afstand te houden.

Positief getest? Kom niet naar Scouting
en volg de aanwijzingen van de GGD.
Als je weer helemaal beter bent kun je
weer naar Scouting.

(Bege)leiding houdt bij scouts en
explorers 1,5 meter afstand tot de
jeugdleden tijdens andere momenten
dan sport-, spel- en bewegen (zoals
openen, in een kring zitten, etc.)

Op vakantie of reis geweest in een
land met een oranje reisadvies? Ga in
quarantaine en kom niet naar Scouting.
Oók als je op het vliegveld getest bent.

Leiding en andere vrijwilligers houden
1,5 meter afstand tot elkaar.

Houd zoals gebruikelijk bij welke
kinderen / leiding er bij de opkomsten
zijn, zodat eventueel meegewerkt kan
worden aan bron- en contactonderzoek.

Jeugdleden
Leden komen zoveel mogelijk zelf naar
de groep om drukte te voorkomen bij
aankomst en vertrek.
Informeer ouders over de afspraken
zodat zij dit ook met hun kind(eren)
kunnen bespreken.
Respecteer dat niet iedereen kán of wil
meedoen.
Jeugdleden tot 18 jaar hoeven onderling
geen afstand te houden tijdens de
opkomst.
Vanaf 18 jaar hoeven leden geen afstand
te houden bij sport-, spel- en bewegen.
Bij andere activiteiten houden zij wel 1,5
meter afstand tot elkaar.
Explorers die 18 jaar of ouder zijn
moeten afstand houden als er geen
sport-, spel- en bewegingsactiviteiten
gedaan worden.

Opkomsten algemeen
Er kan met meerdere speltakken
tegelijkertijd gedraaid worden. Ga
slim om met drukte rond aankomst
en vertrek, zodat iedereen voldoende
afstand kan houden. Voor opkomsten
geldt geen maximum aantal personen.
Voor én na de opkomst van iedere
speltak, wordt sanitair grondig
schoongemaakt.

Opkomsten / activiteiten binnen
Opkomsten en activiteiten mogen óók
binnen plaats vinden. Houd je aan de
afstandsregels zoals onder leiding en
jeugdleden op deze factsheet vermeld.
Ventileer binnenruimtes door deuren en
ramen open te zetten en/of eventuele
aanwezige mechanische ventilatie op de
hoogste stand te zetten. Gebruik geen
losse ventilatoren.

Waterscouting
Organiseer je activiteiten op het water?
Bij zeilen of kanoën (of andere vormen
van sport, spel, bewegen op het
water) hoeft geen afstand te worden
gehouden. Bij vaartuigen geldt in het
algemeen dat vanaf 18 jaar en ouder
1,5 meter afstand in acht genomen
moet worden, als er geen sprake is van
sport, spel of bewegen (bijvoorbeeld bij
slepers of gemotoriseerde boten).
Houd rekening met geldende richtlijnen
en de omstandigheden op het
betreffende vaarwater en het niveau
van de leden.

Zorg bij het sanitair voor voldoende
handzeep om handen te kunnen wassen
en voor papieren handdoekjes.

Onderhoud van boten als activiteit
voor jeugdleden is toegestaan, waarbij
voor 18 jaar en ouder steeds 1,5 meter
afstand tot elkaar van toepassing is.

Als je eten of drinken verstrekt of
kookopkomsten organiseert, houd
extra rekening met voedselveiligheid en
hygiëne.

Veiligheid, zowel op het gebied van
het coronavirus áls op het water, gaan
voorop.

Bijeenkomsten / evenementen
Grote groepsactiviteiten of activiteiten
in de regio zijn beperkt mogelijk.
Zie de aanvullende informatie over
‘evenementen’ op Scouting.nl/
coronavirus.
Nog altijd geldt: vermijd drukte zoveel
mogelijk. Overweeg of een grotere
activiteit zoals een groepsactiviteit
haalbaar en verstandig is, gezien de
afstandsregels en drukte.
Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers
zoals een training, vergadering, groepsof regioraad zijn binnen én buiten
toegestaan zonder maximum aantal
personen, mits:
• vooraf is aangemeld;
• een gezondheidscheck wordt gedaan;
• 1,5 meter in acht wordt genomen;
• indien binnen: iedereen een vaste
zitplaats heeft.
Zonder aanmelding en
gezondheidscheck geldt maximaal 100
personen binnen en 250 personen
buiten. Houd je aan de 1,5 meter.
Blijf nagaan of fysiek bij elkaar komen
écht nodig is en benut de goede
ervaringen met online bijeenkomsten.
In 2020 vinden geen landelijke
ledenactiviteiten meer plaats. Over de
activiteiten in 2021 wordt in het najaar
besloten.

Scouts met een beperking
Voor scouts met een beperking gelden
dezelfde richtlijnen als bij jeugdleden.
Hulp bieden en zorgverlenen vanuit
de leiding mag zonder afstand.
Overleg met ouders over de risico’s en
mogelijkheden.

Goed om
te weten

Algemeen

Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes deel te laten nemen.
Inspiratie voor activiteiten vind je via de activiteitenbank.
Voor het verlenen van eerste hulp volg je de richtlijnen van het Rode Kruis.

Heb je vragen? Kijk dan op de website scouting.nl/coronavirus
Staat jouw vraag hier niet bij? Mail naar communicatie@scouting.nl

Scouting en het coronavirus
kampen en overnachtingen

UPDATE
25 augustus 2020

Algemene richtlijnen kampen en overnachtingen

Organiseer
zoveel mogelijk
kampactiviteiten
buiten.

18 jaar of ouder?
Houd dan 1,5 meter
afstand, behalve
bij sport-, spel- en
beweegactiviteiten.
Dan is afstand houden
niet nodig.

Was vaker je
handen, hoest en nies
in je elleboog, gebruik
papieren zakdoekjes
en schud geen handen.

Zorg voor ruim
voldoende natuurlijke
ventilatie van de
slaapruimtes, ook als
het buiten slecht weer
of koud is.

Blijf in je Kampbubbel
en voorkom contact
tussen kampbubbels,
vermijd drukke
plekken.

Gezondheidscheck is
verplicht. Iedereen
met klachten kan
niet op kamp of
overnachting.

Verplichte gezondheidscheck
Alle jeugdleden en leiding hebben een verplichte gezondheidscheck bij aankomst op het kamp bij het eigen clubhuis/terrein, of voor vertrek naar een locatie elders.
Wordt tenminste een vraag met ‘ja’ beantwoord? Dan ga je niet mee.
Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Richtlijnen in detail
Algemeen
Houd een nachtregister bij en registreer
hierbij ook met wie van buiten de
kampbubbel contact is geweest. Zorg
dat meegewerkt kan worden aan bronen contactonderzoek. Bewaar dit tot 4
weken na het kamp.
Leden komen zoveel mogelijk zelf naar
de overnachting / het kamp bij de eigen
groep, om drukte te voorkomen bij
aankomst en vertrek. Komen ouders
mee? Dan wachten ze buiten op afstand
(buiten de Kampbubbel).

Kampbubbel
Op kamp bij de eigen groep en zijn er
meerdere speltakken die ook opkomst
hebben? Probeer ook dan zoveel
mogelijk in je bubbel te blijven. Is
contact onvermijdelijk? Zorg dat je weet
welke andere leden er op de groep
waren.
Zorg op een groter terrein met
meerdere groepen (bubbels) voor
herkenbare Kampbubbels, zodat
bubbels gescheiden hun kamp kunnen
beleven.

Informeer jeugdleden, ouders en leiding
over de regels op kamp en zorg dat
ouders de regels met hun kinderen
bespreken.

Blijf zoveel mogelijk in de bubbel.
Beperk externe contacten, zowel met
bijvoorbeeld het boodschappen doen
als met activiteiten. Vermijd drukte.

Iedere deelnemer aan het kamp
of de overnachting levert een
gezondheidsformulier in. Klachten
(zoals een allergie) die lijken op
coronaklachten, worden expliciet
vermeld.

De kampbubbel is ‘vast’, er kan dus
niemand bij komen gedurende het
kamp. Eerder weg gaan kan wel.

Een jeugdlid in de risicogroep heeft
toestemming voor deelname nodig
van de ouders. Bij twijfel, raadpleeg de
huisarts.

Buitenlandse kampen
Indien de grensbeperkende
maatregelen en reisadviezen van de
overheden het toelaten, is op kamp
gaan in het buitenland mogelijk. De
maximale afstand hiervoor is 150
kilometer vanaf de locatie van de eigen
groep in Nederland. Hiermee hebben
ouders de mogelijkheid hun kind bij
ziekte binnen circa 2 uur op te halen.
Bij kampen naar het buitenland wordt
deze richtlijn gevolgd én het protocol
of regelgeving in het betreffende land.
Steeds wordt de ‘strengste’ regelgeving
aangehouden.

Vervoer
Met elkaar meerijden mag. Voor 13+
worden hierbij mondkapjes geadviseerd
als leden niet uit hetzelfde huishouden
komen.
Maak een aankomst- en vertrekplan,
zodat ouders afstand kunnen houden
tot elkaar en tot de Kampbubbel.

Hygiene en sanitair
Zorg per Kampbubbel voor eigen
sanitair, bijvoorbeeld door een aantal
toiletten en douches specifiek toe te
wijzen aan de Kampbubbel. Zorg dat
deelnemers 1,5 meter afstand kunnen
houden bij gebruik van het sanitair, als
zij daar deelnemers uit andere bubbels
kunnen treffen.
Jeugdleden en leiding (18+) hebben
gescheiden sanitair.
Zorg voor vaste handenwas momenten
en voorzie in stromend water, zeep en
papieren handdoekjes.

Leiding
Leiding kan bij sport-, spel- en bewegen
meedoen tijdens opkomsten bij alle
leeftijden, zonder afstand te houden.

Zorg voor enige afstand tussen de
bedden, bijvoorbeeld door de tassen
tussen de bedden te plaatsen.

Leiding hoeft bij bevers en welpen geen
afstand te houden tot de kinderen.

Slaapruimtes en tenten moeten
geventileerd zijn, ook als het buiten
slecht weer of koud is.

(Bege)leiding houdt bij scouts en
explorers 1,5 meter afstand tot de
jeugdleden tijdens andere momenten
dan sport-, spel- en bewegen (zoals
openen, in een kring zitten, etc.)
Leiding en andere vrijwilligers houden
1,5 meter afstand tot elkaar.
Wissel niet tijdens een kamp of
overnachting van Kampbubbel.
Deelname aan een tweede Kampbubbel
kan na twee weken, mits aan de
gezondheidscheck wordt voldaan.

Jeugdleden
Jeugdleden tot 18 jaar hoeven onderling
geen afstand te houden tijdens de
opkomst.
Vanaf 18 jaar hoeven leden geen afstand
te houden bij sport-, spel- en bewegen.
Bij andere activiteiten houden zij wel 1,5
meter afstand tot elkaar.
Explorers die 18 jaar of ouder zijn
moeten afstand houden als er geen
sport-, spel- en bewegingsactiviteiten
gedaan worden.

Activiteiten

Maak toiletten drie keer per dag grondig
schoon. Laat bevers en welpen niet zelf
schoon maken. Scouts en explorers
onder toezicht van de leiding.

Doe zoveel mogelijk buiten.

Zorg ervoor dat douchen mogelijk is.

Uitjes naar drukke plekken zoals een
pretpark zijn niet toegestaan.

Waak voor de voedselveiligheid.
Laat een iemand het eten opscheppen
of drinken inschenken.
Eet niet van elkaars bord of drink niet uit
elkaars beker tijdens een maaltijd.
Vervang keukentextiel dagelijks voor
een schoon exemplaar.
Hudo’s / Latrines zijn niet toegestaan.
Kampeerterreinen zonder stromend
water zijn niet toegestaan.

Slapen

Wijs een plek aan waar je met je eigen
bubbel activiteiten kunt doen.

Trekken / meerdaagse hikes zijn niet
toegestaan. Blijf op het ‘staande’ kamp.
Zorg voor voldoende rust tussen de
activiteiten. Rust en hygiëne dragen bij
aan een goede basisgezondheid waarbij
je minder vatbaar bent voor virussen.

Leiding en 18+ slaapt individueel,
bijvoorbeeld in een eigen tent.
Twee leiding mag in de buurt van de
jeugdleden slapen (vier ogen-principe),
maar slaapt op 1,5 meter afstand.

Klachten tijdens kamp
Krijgt iemand klachten tijdens het
kamp? Dan wordt het jeugdlid of de
vrijwilliger direct opgehaald om naar
huis te gaan. Ouders zijn hiervan op de
hoogte en zijn bereikbaar tijdens kamp.
Wijs iemand aan die de zorg voor zieken
op zich neemt. Houd afstand en was
handen na contact met de zieke.
Wijs iemand aan die contact heeft met
ouders.
Met klachten naar huis? Dan ga je direct
in quarantaine en neem je contact op
met de eigen huisarts en laat je testen.
Indien na een test blijkt dat het om een
coronabesmetting gaat, volgt bron- en
contactonderzoek door de GGD.
In principe hoeft niet het gehele kamp
naar huis of in quarantaine, tenzij de
GGD hier aanleiding toe ziet.
Bleek achteraf iemand besmet
op kamp? De GGD in jouw regio
onderneemt dan verdere stappen
in het kader van het bron- en
contactonderzoek. De GGD
informeert ouders over dit bron- en
contactonderzoek.
Informeer bij besmetting de ouders,
jeugdleden en leiding en wijs op de
genomen stappen. Informeer hen ook
over de mogelijke vervolgstappen, zoals
het contactonderzoek dat mogelijk
gedaan gaat worden door de GGD.
Houd wel steeds rekening met de
privacy van de personen in kwestie.

Voor het verlenen van eerste hulp volg
je de richtlijnen van het Rode Kruis.

Deze richtlijn komt voort uit het protocol ‘Op kamp’. Zie voor uitgebreide toelichting
www.wegaanopzomerkamp.nl.

