FACTSHEET MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS
OPKOMSTEN, ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN
GELDIG VANAF 6 NOVEMBER

Houd je aan de
algemene corona- en
hygiënemaatregelen.

Coronatoegangsbewijs
voor iedereen van 18 jaar
en ouder.

Was vaak je handen en
nies in je elleboog. Geef
geen handen.

Zorg dat iedereen zich
prettig en veilig voelt.
1,5 meter is een veilige
afstand.

OPKOMSTEN

ALGEMEEN
Voor alle (jeugd- en kader-)leden zijn fysieke opkomsten
mogelijk. Er geldt geen maximum groepsgrootte.

Houd bij welke kinderen / vrijwilligers aanwezig zijn.

Een clubhuis is geen publieke locatie. Mondkapjes zijn
daarom niet verplicht bij Scouting.

Laat leden zoveel mogelijk alleen naar de opkomsten
komen of vraag ouders in de auto of buiten de poort te
blijven, zo hoef je niet van alle ouders het
coronatoegangsbewijs te scannen.

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.

Let op de hygiëne bij eten, drinken en kookopkomsten.

EHBO verlenen? Volg de richtlijnen van het Rode Kruis.

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

Zorg binnen voor
voldoende frisse lucht
en ventilatie.

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

BIJEENKOMSTEN
Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op lokaal,
regionaal en landelijk niveau zijn weer mogelijk. Er geldt
geen maximum aantal personen. Het coronatoegangs-bewijs is verplicht.
Niet alle bijeenkomsten hoeven fysiek plaats te vinden.
Benut de goede ervaringen van online bijeenkomsten.
Er kan geklust worden in Scoutinggebouwen en op
terreinen, maar scan het coronatoegangsbewijs bij 18+.

Activiteiten met externen, zoals ouders, zijn toegestaan.
Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen
vanaf 18 jaar.
Geef niet-leden de kans mee te doen met een opkomst.

CORONATOEGANGSBEWIJS (QR)
Bevers, welpen, scouts en explorers tot 18 jaar en de
leiding van deze speltakken, hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen bij hun speltakactiviteiten.
Leden, vrijwilligers en externen (zoals ouders) van 18
jaar en ouder zijn bij zowel binnen- als buitenactiviteiten
verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen.
Overleg als organisator, coronacoördinator of
bijvoorbeeld teamleider wie per activiteit
verantwoordelijk is voor het scannen van de QR-codes
met behulp van de CoronaCheck Scanner app. Wissel dit
onderling af. Tips vind je op Scouting.nl/coronavirus.
Online activiteiten of bijeenkomsten kunnen nog steeds
als alternatief worden ingezet zodat iedereen mee kan
doen.

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.

EVENEMENTEN / ACTIVITEITEN
(Grote) groepsactiviteiten zijn geen evenement en kunnen
onder de voorwaarden, zoals het coronatoegangsbewijs,
plaatsvinden. Denk hierbij ook aan installaties, Sinterklaasen kerstactiviteiten of open dagen.
(Boven)regionale activiteiten kunnen aangemerkt
worden als evenement en zijn daarmee onder
voorwaarden toegestaan, waaronder het gebruik van
coronatoegangsbewijzen. Twijfel je of een activiteit een
evenement is, neem dan contact op met de gemeente.
Acties langs de deuren zijn toegestaan. Houd je aan de
algemene corona- en hygiënemaatregelen.

KAMPEN EN OVERNACHTINGEN
Kampen en overnachtingen zijn toegestaan. Bevers,
welpen, scouts en explorers tot 18 jaar en de leiding van
deze speltakken, hoeven geen coronatoegangsbewijs te
tonen. Alle anderen van 18 jaar en ouder wél.

KLACHTEN EN BESMETTINGEN
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.
Negatief getest? Dan mag je weer naar Scouting (tenzij
de quarantaineperiode nog niet voorbij is).

Op Scoutingkampeerterreinen is de kamperende groep
verantwoordelijk voor het scannen van de QR-code van
de eigen leden.
Op Scoutingkampeerterreinen scant de beheerder het
coronatoegangsbewijs alleen bij het eigen team, niet bij
de gasten.
Voor gezinskamperen is geen coronatoegangsbewijs
nodig.

Informeer leden na een coronabesmetting binnen de
groep. Gebruik de voorbeeldbrief. De GGD informeert
(indien nodig) leden in het kader van bron- en contactonderzoek met verdere instructies.
Een lid met bekende chronische luchtwegklachten zoals
astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid mag
naar Scouting.

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

