Draaiboek kampen 2020
Scouts en Gidsen 20-72 Zurenborg
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Voorwoord
Beste leden, ouders & leiding,
Ter afsluiting van dit zeer bijzondere en helaas korte scoutsjaar zijn we toch maar wat blij dat
we op kamp mogen vertrekken. Zoals velen onder jullie waarschijnlijk al wel vernomen zullen
de kampen er dit jaar ook wel wat anders uitzien. De overheid besliste dat we op kamp mogen
gaan, maar dit onder strikte en duidelijke extra regels en normen. Om jullie als ouder, leden en
leiding een duidelijk gestructureerd overzicht te geven van hoe alles er concreet zal uitzien
stelde we dit draaiboek op dat zal dienen als leidraad voor de kampen. Hierin vind je alle regels,
richtlijnen en verdere algemene informatie omtrent het verloop van de kampen die ons werden
opgelegd vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen. We trachten op deze manier een zo volledig
mogelijk beeld te geven van hoe alles zal verlopen, maar beseffen dat er misschien toch nog
wat vragen zullen zijn. Aarzel zeker niet om ons te contacteren (alle gegeven vind je op de site)
met jullie specifieke vragen.
Binnenkort zullen jullie ook allemaal een kampblaadje ontvangen. Hierin staat alle belangrijke
informatie omtrent de verschillende kampthema’s, het vervoer van/naar de kamplaats, een
benodigdhedenlijst, en de betalingsinformatie.
Tot slot hopen we dat dit ongewoon kamp, dat op eerste zicht bol staat van regels, jullie niet
afschrikt om er samen met ons een onvergetelijke kamp van te maken, dat misschien meer dan
ooit het hoogtepunt van ieders zomer zal zijn.
Stevige virtuele linker
Anna* Flor S.* Flor DW.* Robbe
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De jeugdwerk regels en hun toepassing
Hier kan u de belangrijkste regels terugvinden die vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen worden
opgelegd en gelden voor alle scoutsverenigingen. Bij sommige regels staat er nog extra
verduidelijking bij hoe dat deze op onze kampen zullen worden nageleefd. Desondanks de
regels soms enkel naar leden lijken te verwezen is het belangrijk om te benadrukken dat deze
ook van toepassing zijn op alle leiding en foeriers. Neem ze zeker allemaal eens door vooraleer
je je kind mee laat gaan op kamp of zelf meegaat.

Regels die al gelden alvorens we vertrekken
Om de veiligheid van iedereen te garanderen zijn er een aantal dingen waar dat we mee
rekening zullen moeten houden voordat we op kamp kunnen vertrekken.

Wie mag er mee?
Iedereen mag mee, maar dan wel op voorwaarde dat het veilig kan. Daarom zijn er aantal zaken
die je moet bekijken vooraleer je meegaat op kamp:
•
•
•
•
•
•

Behoort het lid tot een risicogroep*1 ?
Het lid mag op kamp als die toestemming heeft van de ouder/voogd (bij ziektes die
onder controle zijn door medicatie…)
Het lid mag op kamp mits toestemming van de huisarts. Hier wordt voorkeur
aangegeven!
Was het lid ziek 5 dagen voor de start van het kamp? Dan mag het lid NIET
deelnemen.
Is het lid/leiding op een ander kamp/speelplein geweest? Dan moeten er minstens 3
dagen tussen zitten om te mogen deelnemen aan ons kamp.
Is het lid ziek op kamp? Dan kan die niet meer deelnemen. Het noodcontact wordt
opgebeld en er zal gevraagd worden om het kind te komen ophalen.

Verder is het belangrijk om te benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de
ouder(s) is om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit correct aan te geven in de
medische fiche en ook om in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is,
of dat hier een extra inschatting van de huisarts nodig is. Elke ouder is dus zelf
verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee te laten gaan op kamp.
Dit wil dus ook zeggen dat leiding/groepsleiding niet verantwoordelijk is voor het bepalen wie
wel of niet mee mag. Bijgevolg kan de leiding/groepsleiding niet aansprakelijk worden gesteld
bij een uitbraak van corona, op voorbehoud dat de regels worden nageleefd

Zie bijlage “RISICOGROEPEN PEDIATRIE”: In deze lijst kan u terugvinden wie er tot een risicogroep
behoort. Het is slechts een richtlijn. Dus, mits gegronde reden én in overleg met de behandelende arts,
kan en mag er van afgeweken worden.
1
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De regels die gelden naar en op het kamp
De corona-bubbels
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft beslist dat een scoutskamp kan plaatsvinden wanneer het
minstens 7 dagen duurt en een maximum van 50 personen in 1 bubbel heeft. De tijdsgrens van
7 dagen is zo gekozen omdat, in het geval van een corona besmetting, er na een periode van
7 dagen zich de eerste symptomen zouden voordoen en er direct aan de bron kan worden
ingegrepen. De bubbels van 50 personen zorgen ook voor een kleiner verspreidingsrisico.
Op onze scoutskampen gaan er normaal gezien meer dan 50 personen mee, en dat is dit jaar
zeker niet anders. Daarom zullen er verschillende bubbels samen op eenzelfde kamp gaan,
maar worden dan wel strikt van elkaar gescheiden.
Op het klein kamp van de kapoenen en jacala’s zullen er 2 bubbels meegaan:
•
•

Kapoenen + leiding (49 personen)
Jacala’s + leiding (43 personen) + foeriers (6 personen)

Op het klein kamp van de chikai zal er 1 bubbel meegaan:
• Chikai + leiding (39 personen) + foeriers (11 personen) (Een groot deel van onze jins zal
op dit kamp meer gaan foerieren, om hun toch nog een aangename zomer te kunnen
geven ook al valt hun jinreis wel in het water).
Op het groot kamp van de jonggivers en givers zullen er 4 bubbels meegaan:
• Jonggivers 1 + leiding (32 personen)
• Jonggivers 2 + leiding (29 personen)
• Givers 1 + leiding (30 personen)
• Givers 2 + leiding (28 personen)
• Foeriers (7 personen)
Als je wilt zien wie er mee in welke bubbel zit, kan je achteraan in de bijlagen de namenlijst
raadplegen.

Bubbel-regels
De bubbels zullen een belangrijk deel uitmaken van het scoutskamp. Daarom zijn er aantal zeer
belangrijke regels binnen de eigen bubbel, tussen de bubbels onderling en buiten de bubbel.
Binnen de eigen bubbel
Binnen de bubbel is contact met elkaar mogelijk. Dit wilt zeggen dat er geen afstand moet
worden bewaard en geen mondmasker moet worden gedragen. Wel worden de handen op
regelmatige basis gewassen, bijvoorbeeld voor en na elke activiteit en maaltijd. Verder kan er
enkel materiaal worden gebruikt dat van de eigen bubbel afkomstig is. (Al het materiaal zal per
bubbel worden gemarkeerd).
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Verantwoordelijken per bubbel:
•

Elke bubbel heeft een contacten logboek verantwoordelijke. Deze persoon houdt een
lijst bij van alle externe personen die in aanraking zijn gekomen met de bubbel. Deze
lijst omvat de naam, de contactgegevens en met wie (of waar) er contact is geweest.
Deze lijst kan dan worden gebruikt door contact tracers indien er een geval van corona
wordt vastgesteld. (Voor een meer gedetailleerde uitwerking, zie deel “extra
informatie voor leiding en foeriers” onder het puntje “Documenten”).

•

Elke bubbel heeft een op voorhand aangeduide EHBO-verantwoordelijke. Er is dus maar
1 persoon per bubbel die wonden verzorgd, temperatuur opneemt, ... Deze persoon zal
ook beschermd mee in isolatie gaan als een lid of leiding ziektesymptomen ontwikkeld.
Als iemand in isolatie gaat zal ook onmiddellijk de ouder/voogd van hem/haar worden
opgebeld met de boodschap het kind onmiddellijk te komen ophalen. De EHBO
verantwoordelijke mag na de quarantaine afzondering terug naar de bubbel terugkeren,
maar is extra waakzaam voor mogelijke symptomen.

•

Elke bubbel heeft een op voorhand aangeduide hygiëne verantwoordelijke. Deze
persoon ziet er op toe dat de contactoppervlakken en gedeelde infrastructuur gereinigd
worden

•

Elke bubbel heeft een op voorhand aangeduide SPOC (Single Point of Contact). Deze
persoon is het ENIGE aanspreekpunt voor externen zoals andere bubbels, de fourage,
de eigenaar, de gemeente, etc.

Buiten de eigen bubbel
De vuistregel: vermijd alle contact met externen (anders bubbels, de eigenaar van het terrein,
de postbode, …). Indien er toch contact is met externe, moet er 1.5m afstand worden gehouden,
en als dat niet mogelijk is, moeten alle +12 jarigen een mondmasker dragen.
Tussen de bubbels onderling
Alle regels die gelden buiten de eigen bubbel zijn ook van toepassing tussen de bubbels
onderling. Dit wilt dus zeggen dat contact tussen leden van verschillende bubbels niet mogelijk
is.
De leiding van verschillende bubbels kan wel samenkomen, maar dan moeten de
afstandsregels worden gerespecteerd, en indien dit niet mogelijk is, moet er een mondmasker
worden gedragen.

De algemene noodprocedure
Als er zich een ernstig (ziekte) probleem voordoet op een van de kampen, dan kan de
aanwezige leiding altijd contact opnemen met externen die hulp zullen aanbieden. Als leiding
sta je hier nooit alleen in! (Zie volgende pagina voor een overzicht van de verschillende
telefoonnummer).
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1. Bel een groepsleiding:
Anna: +32 471 67 89 78
Flor De wilde: +32 493 67 63 24
Flor Storme: +32 494 78 11 37
Robbe: +32 489516709
2. Bel een DC (districts commissaris):
Geerte Marreel: +32 498 40 12 33
Inne Marreel: +32 494 86 42 99
Luca Verscheuren: +32 471 84 77 10
3. Bel het noodnummer van Scouts & Gidsen Vlaanderen: +32 474 26 14 01
Dit is een voicemail! Laat een bericht achter, dan wordt er gezocht hoe er kan worden geholpen.
De geschikte persoon voor die situatie zal terugbellen. Vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen staat
er een permanentiesystemen klaar om leiding te kunnen adviseren en die ook samen met jullie
de noodzakelijke acties en communicatie kunnen opzetten wanneer dit nodig zou blijken.
Procedures omtrent Corona zullen parallel liggen met de procedures die worden opgestart bij
voedselvergiftiging, problemen met besmette rivieren, etc.

Stappenplan bij corona besmetting
Deze algemene noodprocedures zijn dit jaar uitgebreid geweest met specifieke plannen in
verband met COVID-19. Aangezien het risico op corona besmettingen onder controle moet
worden gehouden, is het eerst en vooral cruciaal om mogelijke symptomen goed te herkennen
en op te sporen. Minstens één van de hoofdsymptomen of minstens twee van de
nevensymptomen kunnen voldoende aanwijzing geven op een corona besmetting.
Hoofdsymptomen:
• Hoesten
• Kortademigheid
• Pijn in de borst
• Reukverlies
• Smaakverlies
• Koorts zonder een andere duidelijke oorzaak
Nevensymptomen:
• Keelpijn
• Spierpijn
• Vermoeidheid
• Lopende of verstopte neus
• Niezen
• Waterige diarree
• Hoofdpijn
• Vermagering
• Plotse val
• Acute verwardheid
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Vervolgens zijn er drie mogelijke situaties beschreven in het noodplan van Scouts & Gidsen
Vlaanderen.
Situatie A: Een lid (of leiding) is ziek en na het bekijken van de symptomen ontstaat er een
vermoeden van COVID-19
1. Het lid wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst samen met de quarantaine
verantwoordelijke, beide zijn verplicht om een mondmasker te dragen. (Als het lid -12 is,
is het dragen niet verplicht, maar wel sterk aan te raden indien het mogelijk is).
2. De ouders of de voogd worden verwittigd en worden gevraagd om het kind onmiddellijk
te komen halen. Het lid moet binnen de 24u bij de huisarts langsgaan om een COVID19 test af te leggen. (Dit is mogelijk wegens een versnelde testprocedure bij sterk
vermoeden op COVID-19).
3. Tijdens het wachten op de ouders mag maximaal 1 dosis paracetamol worden
toegediend tegen pijn of koorts).
4. De contact bubbel mag geen enkel contact meer hebben met externen aan de bubbel
en besteden extra aandacht aan de al geldende hygiëneregels.
=> Als de test positief is: Het positief geteste lid/leiding mag gedurende minimaal 7 dagen
nergens aan deelnemen en moet minstens 3 dagen klachtenvrij zijn vooraleer hij/zij uit
quarantaine mag komen. De andere deelnemers van de bubbel gaan naar huis en worden
geadviseerd gedurende 14 dagen in zelf-quarantaine te gaan.
=> Als de test negatief is: Het zieke lid/leiding kan NIET meer deelnemen aan het kamp. Hij/zij
kan wel terug deelnemen aan andere kampen na het uitzieken en minimaal 3 dagen geen
symptomen meer te vertonen. De andere deelnemers van de bubbel kunnen het kamp
verderzetten maar extra waakzaamheid is wel vereist!
OPMERKING: Als er na het bekijken van de symptomen geen vermoeden van COVID-19
ontstaat maar het lid is duidelijk wel ziek, dan moet het lid ook onmiddellijk worden opgehaald
door de ouders en mag deze niet meer terugkeren. Enkel in het geval van niet besmettelijke
aandoeningen (zoals breuken en sneden) kan het lid op kamp blijven.
Situatie B: Een lid (of leiding) blijkt na de kampen besmet te zijn met COVID-19
Het contacten logboek wordt overhandigd aan de contact tracers
Alle individuen die in het contacten logboek staan, en dus in nauw contact zijn geweest met de
besmette persoon, moeten onmiddellijk in zelf-isolatie voor een minimumperiode van 14 dagen.
Situatie C: Tijdens de kampen blijkt dat een lid (of leiding) voor het kamp nauw contact heeft
gehad met een COVID-19 besmette persoon.
=> Als het contact met de persoon 2 dagen of minder voor aanvang het kamp plaatsvond,
moet het lid onmiddellijk naar huis worden gestuurd en moet 14 dagen in zelf-isolatie gaan.
=> Als het contact met de persoon meer dan 2 dagen voor aanvang van het kamp plaatsvond,
dan kan het lid verder deelnemen aan het kamp. Leiding dient wel extra waakzaam te zijn voor
mogelijke symptomen.
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Zie bijlage voor schematische voorstelling van de noodprocedure

Spelletjes & activiteiten
Desondanks er terug veel toegelaten zal worden binnen de contact bubbels van max 50
personen, zijn er toch een aantal aanpassingen gemaakt in de kamp planningen om beter aan
te sluiten bij een tijd waarin COVID-19 nog ronddwaalt.
Iedere tak heeft daarom in de aanloop naar het kamp alle activiteiten en spelletjes overlopen en
deze aangepast aan de nieuwe maatregelen van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit houdt in
dat alle activiteiten die overmatig fysiek contact inhouden (worstelen, schminken, …) werden
geschrapt uit het kampboek. Verder zijn ook de gebruikelijke dagtochten van de planning
geschoven, of in een ander jasje gestoken. De basisregels omtrent tochten is dat alle contact
met externe personen zo veel mogelijk moet vermeden worden en dat overnachtingen buiten
het terrein/huisje niet zijn toegelaten (wat bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de 2-daagse tochten
van de jonggivers en givers).
Verder wordt er ook rekening gehouden met het belang van voldoende rust. Aangezien
vermoeidheid het immuunsysteem verzwakt en dat het bovendien ook een mogelijk symptoom
van COVID-19 is, is het noodzakelijk dat er voldoende rustmomenten in te bouwen en te
vermoeiende activiteiten te vermijden.
Zie bijlage voor extra informatie over spelletjes en activiteiten

Algemene Hygiëneregels
Om te risico op een mogelijke corona besmetting te minimaliseren wordt er dit jaar op de
kampen extra aandacht besteed aan hygiëne. Hieronder kan je de algemene hygiëneregels
terugvinden.
•
•
•
•

Op regelmatige basis worden er handen was momenten ingepland (na elke activiteit, na
elke maaltijd, …).
Gebouwen (of tenten) zullen voldoende worden verlucht voor, na en tijdens elke
activiteit.
Oppervlaktes die vaak worden aangeraakt zullen op een dagelijkse basis worden gekuist
(deurklinken, leuningen, stoelen, sjorbalken, tentpalen, …).
Mondmaskers worden gedragen door +12-jarigen wanneer er een contact ontstaat met
externen aan de bubbel waarbij de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden.

Zie “extra informatie voor leiding en foeriers” voor een meer gedetailleerde uitwerking

Post
Brieven en pakketjes sturen naar leden op kamp kan nog steeds, maar deze worden pas na 3
dagen uitgedeeld aan de leden om mogelijke besmetting te vermijden. Het is dus belangrijk als
ouder om de post tijdig op te sturen!
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Extra informatie voor Kapoenen & Jacala’s
Vervoer
Alle concrete details omtrent vervoer naar het kampterrein (waar? Hoe laat? Wat neem je mee?
…) zullen in de kampblaadjes worden meegedeeld. Deze zal enkele weken voor de aanvang
van het kamp worden doorgestuurd naar alle ouders en leiding. (Wel kunnen we al meedelen
dat elke contactbubbel op een ander moment zal vertrekken, zodat er geen inmegning ontstaat
van bubbels).
Verder zullen er een paar algemene maatregelen gelden bij aankomst en vertrek. Zo zal de
leiding bijvoorbeeld zelf de zakken in de bus inladen zonder hulp van ouders, om de inmenging
tussen de ouders te minimaliseren. Verder vragen we ook om als ouder zo veel mogelijk de
afstand te respecteren tussen de leiding en andere ouders terwijl dat je wacht tot de bus vertrekt.
Dit geldt ook wanneer de leden terugkeren van kamp.

Verdeling van huisje & terrein
Het verblijf van het kamp van de kapoenen en jacala’s leent zich er perfect voor om de groep in
2 te delen. (In de bijlagen kan je de grondplannen terugvinden). Heem B zal volledig gebruikt
worden door de bubbel van de kapoenen. Heem A zal gebruikt worden voor de bubbel van de
Jacala’s (inclusief foeriers). Ook de benedenverdieping en sanitaire voorzieningen zijn
opgebouwd uit een A en B deel, die dus logischerwijs ook op dezelfde manier zal worden
verdeeld over de bubbels. Voor het betreden en buiten gaan van het gebouw gebruiken de leden
dus ook elks hun eigen ingang.
De ruimtes die door de respectievelijke bubbel gebruikt worden, zullen op het einde van elke
dag grondig gekuist worden. Hierbij zullen voornamelijk alle stoelen, tafels en deurklinken
eenmaal per dag gereinigd worden. Bestek, borden en bekers worden door de leden van de
bubbel zelf afgewassen en blijven ook binnen deze bubbel.
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Extra informatie voor Chikai
Vervoer
Alle concrete details omtrent vervoer naar het kampterrein (waar? Hoe laat? Wat neem je mee?
…) zullen in de kampblaadjes worden meegedeeld. Deze zal enkele weken voor de aanvang
van het kamp worden doorgestuurd naar alle ouders en leiding. (Wel kunnen we al meedelen
dat elke contactbubbel op een ander moment zal vertrekken, zodat er geen inmegning ontstaat
van bubbels).
Verder zullen er een paar algemene maatregelen gelden bij aankomst en vertrek. Zo zal de
leiding bijvoorbeeld zelf de zakken in de bus inladen zonder hulp van ouders, om de inmenging
tussen de ouders te minimaliseren. Verder vragen we ook om als ouder zo veel mogelijk de
afstand te respecteren tussen de leiding en andere ouders terwijl dat je wacht tot de bus vertrekt.
Dit geldt ook wanneer de leden terugkeren van kamp.

Verdeling van huisje & terrein
Aangezien de Chikai en fouriers samen één bubbel vormen van slechts 50 man zullen zij op
kamp veel minder rekening moeten houden met alle geldende regels tussen bubbels. Er is dus
ook geen nood aan specifieke planning ivm. de verdeling van druimtes. Daarom houden we de
indeling van huisje en de kamers voor deze tak dus nog even als een verrassing voor op het
kamp zelf.
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Extra informatie voor Jonggivers & Givers
Vervoer
Alle concrete details omtrent vervoer naar het kampterrein (waar? Hoe laat? Wat neem je mee?
…) zullen in de kampblaadjes worden meegedeeld. Deze zal enkele weken voor de aanvang
van het kamp worden doorgestuurd naar alle ouders en leiding. (Wel kunnen we al meedelen
dat elke contactbubbel op een ander moment zal vertrekken, zodat er geen inmegning ontstaat
van bubbels).
Verder zullen er een paar algemene maatregelen gelden bij aankomst en vertrek. Zo zal de
leiding bijvoorbeeld zelf de zakken in de bus inladen zonder hulp van ouders, om de inmenging
tussen de ouders te minimaliseren. Verder vragen we ook om als ouder zo veel mogelijk de
afstand te respecteren tussen de leiding en andere ouders terwijl dat je wacht tot de bus vertrekt.
Dit geldt ook wanneer de leden terugkeren van kamp.
Ook denken we er over na om naar groot kamp met de trein te gaan om de kosten te drukken,
maar meer informatie hierover zal nog volgen.

Camion in-en uitladen
Dit jaar zal de camion worden in-en uitgeladen worden door leiding in een beperkte kring. Hierbij
zullen ook de hygiëne maatregelen die op dat moment gelden worden gerespecteerd. Leden of
ouders mogen hier dus niet bij komen helpen.

Het terrein
Initieel hadden we een terrein in Libramont, maar door strengere maatregelen op gemeentelijk
niveau voldeed ons kamp niet langer aan de voorwaarden. In Libramont mag namelijk een kamp
niet meer dan 50 personen tellen, ongeacht de grootte van het veld of de voorziening van
verschillende contactbubbels.
Daarom zijn we op zoek moeten gaan naar een nieuw terrein. Dit nieuwe terrein hebben we
gevonden in Gembloux en opnieuw wachten we nog op bevestiging van de lokale gemeente.
Alle signalen die we tot nu toe hebben ontvangen zijn wel positief, dus normaalgezien zal het
grootkamp wel degelijk daar doorgaan. Voor de zekerheid hebben we ook nog een back-up
terrein gezocht en gevonden. Deze ligt in West-Vlaanderen en wordt voor ons vrijgehouden voor
het geval dat het kamp toch niet in Gembloux zou doorgaan.
Het terrein in Gembloux heeft een groote van 3 hectare, waarmee we voldoen aan het advies
om maximaal 50 mensen per hectare te hebben tijdens de zomerkampen.
De verdeling van de terreinen in 4 aparte delen zal pas later gebeuren door de leiding. (Maar
voor het vertrek op kamp zal deze verdeling al gemaakt zijn).
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Extra informatie voor leiding en foeriers
Belangrijke documenten
Hieronder vind je een overzicht van alle verplichte documenten die in elke bubbel aanwezig
moeten zijn. Dit als een handig overzicht voor alle leiding en foeriers die meegaan op een van
de kampen.
Aanwezigheidsregister
Dit register omvat alle contactgegevens van de aanwezigen in een contact bubbel. Dit register
is terug te vinden in het kampboek van de desbetreffende bubbel.
Medische fiches
De medische fiches van alle aanwezigen in een contact bubbel zijn terug te vinden in het
kampboek van de desbetreffende bubbel.
Contacten logboek:
Het contacten logboek is een logboek waarin ALLE (groot of klein, kort of lang, …) contacten
die een bubbel overschrijden in worden genoteerd. Dit document wordt tijdens het kamp veilig
bewaard door de contacten logboek verantwoordelijke van elke bubbel. Als de kampen zijn
afgelopen wordt het logboek nog voor gedurende 1 maand bijgehouden door een van de
groepsleiding.
Het logboek moet bevatten:
• Een overzicht van alle individuen in een bubbel (met contactgegevens)
• Een opsomming van contacten met ALLE externen.
• Een korte toelichting van de maatregelen die worden getroffen in de bubbel
Indien er meer dan 1 bubbel meegaat op een kamp moeten de voorzorgsmaatregelen in meer
detail worden beschreven.
• Hoe het contact tussen verschillende bubbels wordt vermeden
• Hoe vaak er waar gepoetst wordt
• Komen leiding tussen verschillende bubbels samen
• Hoe gaat de foerier ploeg om met 2 of meerdere bubbels.
• Wanneer worden er dezelfde ruimtes of voorwerpen gebruikt door 2 of meerdere
bubbels. (Zelfs als de voorwerpen uitvoerig ontsmet zijn moet dit in het contacten
logboek komen).
Indien het niet kan worden gegarandeerd dat het logboek veilig blijft van regen of andere
weersomstandigheden moeten er elke avond foto’s worden genomen van de laatste versie van
het logboek.
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Hygiëne
Desondanks er extra vrijheden bestaan in de contact bubbels blijft het belangrijk om goede
hygiëneregels na te leven. Deze extra aandacht voor hygiëne wordt zowel gevraagd van leden
als ook van leiding en foeriers.
Handen wassen:
Handen moeten regelmatig gewassen met met zeep en stromend water:
• Bij aanvang en afloop van elk toiletbezoek
• Telkens er geniest of gehoest wordt.
• Telkens mogelijks besmet materiaal wordt vastgenomen
• Voor en na het aanbrengen van een mondmasker.
Rivierwater gebruiken om de handen te wassen mag in principe niet, maar wordt getolereerd
als er geen andere alternatieven meer beschikbaar zijn. Handen moeten worden afgedroogd
met papier of laten drogen aan de lucht (niet met stoffen handdoeken!). Er mag enkel handgel
worden gebruikt om de handen te wassen wanneer er geen zeep & water meer beschikbaar is.
Mondmaskers
Binnenin de contacten bubbel van max 50 personen moet er geen mondmasker worden
gedragen. Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk
wanneer social distancing van 1.5m niet mogelijk is.
Poetsen
• De gebouwen moeten regelmatig verlucht worden. (20min voordat een ruimte wordt
gebruikt en 20min na de ruimte gebruikt is geweest).
• Eet-, kook-en slaaptenten moeten regelmatig verlucht en gereinigd worden.
• Materialen waar personen fysiek mee in aanraking komen moeten regelmatig worden
gereinigd (klinken, handgrepen, toiletbrillen, toestellen, …).
Dit reinigen moet best op een vast dagelijks moment gebeuren, te bepalen op het kamp zelf. Bij
afloop van het kamp moet ALLES extra grondig gereinigd worden.
Nuttige producten en materialen voor het kuisen:
• Ontvettende zeep
• Allesreiniger
• Javel oplossing met een verhouding van 10 tot 40 ml per liter water
• Andere ontsmettende middelen met een alcoholoplossing van minimum 70%
Hoesten en niezen:
Als iemand moet hoesten of niezen moet dat in de elleboog. Het gebruik van papieren
zakdoeken is toegelaten, maar stoffen zakdoeken niet.
Delen van materiaal
Elke tak/kot doet zijn uiterste best om voor ELKE bubbel apart materiaal te voorzien. Als er toch
materiaal gedeeld moet worden, moet deze uitzonderlijk goed gereinigd worden. Reinigen is
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steeds met ontvettende zeep en/of allesreiniger. Ontsmetten kan ook met alcohol of javel
oplossing.
Als materiaal gedurende minimaal 3 dagen (=72 uren!) niet meer werd gebruikt kan het ook vrij
gebruikt worden zonder het te ontsmetten.
Afwassen in een afwasbak binnen de bubbel kan MAAR eetgerei mag niet over bubbels heen
gebruikt worden als deze niet gereinigd werden aan minstens 60°C of met een javel oplossing.
Keukenhanddoeken kunnen niet worden gebruikt door leden of leiding. Enkel de kookploeg is
het toegestaan om keukenhanddoeken te gebruiken, maar deze moet dan wel na elk gebruik
vervangen en/of gewassen worden aan minstens 90°C.
Onderling contact
Leiding en +12 jarigen mogen elkaar niet insmeren met zonnecrème. Leiding mag de -12 jarigen
wel insmeren. Voor al het andere “intens” fysiek contact tussen personen binnen eenzelfde
bubbel wordt er geadviseerd deze tot een minimum te beperken.

Foeriers
De foeriers zijn een belangrijk deel van elk kamp. Ook dit jaar zijn er kookploegen aanwezig op
alle kampen. Op sommige kampen vormen de foeriers een aparte bubbel, op andere kampen
worden ze aan een bestaande tak bubbel toegevoegd, mits de grens van 50 personen niet
overschreden wordt. Voor meer informatie over de exacte verdeling van foeriers kan je terecht
bij de bijlagen achteraan.
Als foeriers moeten koken voor verschillende bubbels, of ze vormen een eigen aparte bubbel,
worden ze ook onderworpen aan een aantal extra afspraken en regels.
•
•
•

Tijdens alle contact met eten zijn de foeriers verplicht een mondmasker +
handschoenen te dragen.
Foeriers mogen geen eten opscheppen voor de bubbel waar zij niet toe behoren. Dit
wordt dan de taak van de leiding in de desbetreffende bubbel.
Aangezien foeriers regelmatig het terrein moeten verlaten om te gaan winkelen, moet
dit ook correct worden genoteerd in het contacten logboek. (Als de foeriers een eigen
bubbel vormen moeten ze ook over een eigen contacten logboek beschikken!).

Verder zijn ook alle andere hygiëneregels van toepassing op de foeriers.
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Bijlage 1: Bubbellijsten
Facebook versie van het draaiboek:
De bubbellijsten geven een overzicht van de samenstelling van de verschillende contactbubbels. Deze lijsten omvatten persoonlijke informatie
van leden en leiding en worden daarom niet openbaar beschikbaar gemaakt aan externen. Als u een lid/leiding bent van scouts zurenborg,
gelieve dan u email te bekijken en daar de uitgebreide versie van het draaiboek te downloaden.
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Bijlage 2: grondplannen huisje Kapoenen/Jacala’s
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Bijlage 3: grondplannen terrein Jonggivers/Givers
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Bijlage 4: Stappenplan bij een ziekte en/of COVID19 besmetting
Deelnemer is ziek.

Er ontstaat WEL
een vermoeden
op COVID-19

De symptomenlijst bekijken
en kijken of er een vermoeden
van COVID-19 ontstaat.
Bij twijfel: arts ter plaatse
raadplegen

Er ontstaat
GEEN
vermoeden op
COVID-19

Deelnemer onmiddellijk in quarantaine met
mondmasker voor +12 (indien mogelijk voor
-12).

Nagaan van bepaalde andere
oorzaken zoals allergie, zonnebrand
etc.

Ouders verwittigen: “kom kind halen”
Ouders binnen de 24u naar arts om corona
test af te leggen

Als deelnemer duidelijk ziek is, maar
geen COVID-19, dan ook naar huis!!
Ook ouders vragen om updates te
geven over de ziekte en besluit van de
huisarts

Alle contact met externen wordt
vermeden!
Bij hoogdringendheid: 112 bellen of naar
ziekenhuis gaan

Niet besmettelijke ziektes zoals
breuken, wonde naaien etc. kunnen bij
de lokale arts/ziekenhuis. Lid moet dan
niet naar huis.

Positieve
COVID-19 test

Negatieve
COVID-19 test

Deelnemer moet in zelf-quarantaine, mag
min. 7 dagen nergens aan deelnemen en
moet min. 3 dagen symptoomvrij te zijn om
opnieuw te kunnen deelnemen aan andere
zomerkampen. De deelnemer kan niet
meer deelnemen aan het huidige
zomerkamp.

De bubbel kan verder het kamp op een
normale manier beleven.
De zieke deelnemer mag niet
terugkeren

Alle andere deelnemers die in dezelfde
contact bubbel zaten gaan naar huis en
laten allemaal een COVID-19 test afnemen.
Iedereen van deze contact bubbel moet ook
een strike thuis-isolatie opstarten.

Alert blijven blijft belangrijk, wat ook
geldt voor de ouders van het
teruggestuurde kind.

De deelnemer mag pas terug
deelnemen aan andere zomerkampen
als hij is uitgeziekt en min 3 dagen
volledig symptoomvrij is.
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Bijlage 5: Spelletjes en activiteiten
Activiteiten die wel mogen

Activiteiten die niet mogen

Dagtocht (naar zwembad...)

2-daagse trektocht (e nacht doorbrengen op
een andere locatie of weide die niet de
eigen kampplaats is, mag niet.)

Vettige spelletjes

Worstelen (op de mat)

Leiding en leden samen op stap. Leiding
mag max. 100m meter afstand houden

Leden alleen op stap

Zwemmen in dezelfde vijver

Contactspelen: eten doorgeven met mond,
spugen in dezelfde fles, snoepjes zoeken in
bloem...

Kortom: Gezond verstand gebruiken
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