Beste ouders & leden

Iedereen heeft het vast vernomen; we mogen op kamp vertrekken en daar zijn wij super blij om! Dit
is in deze huidige situatie zeker niet zonder risico, daarom werden er ons tal van maatregelen
opgelegd vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen (ism De Ambrassade – dit is een overkoepelende
organisatie van al het jeugdwerk in Vlaanderen). Het is belangrijk dat jullie als ouder ook op de
hoogte worden gebracht van deze maatregelen en hoe we deze in de praktijk zullen toepassen.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste zaken. Een eerste belangrijk punt is dat jullie als
ouders ten allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor het inschrijven van jullie zoon/dochter voor het
scoutskamp. Dwz dat bij een eventuele besmetting met het COVID-19 virus wij hier in geen geval
voor aansprakelijk gesteld voor kunnen worden.

1. Wanneer mag je niet mee op kamp?
• Leden met diabetes
• Leden met hartziektes, long- en nieraandoeningen
• Leden met een verzwakt immuunsysteem
• Leden bij wie, vanaf 5 dagen voor aanvang van het kamp, één of meerdere van
volgende symptomen werd vastgesteld; luchtwegaandoeningen, koorts, hoesten,
ademhalingsmoeilijkheden
• Leden die voor het scoutskamp aan een ander kamp hebben deelgenomen en niet
minstens 7 dagen hebben doorgebracht in dezelfde bubbel. Meer info bij “bubbels”.
Belangrijk: als een arts kan bevestigen dat uw kind zijn / haar bovenvermelde ziekte onder
controle is en ons hiervan een attest kan bezorgen, dan mag jouw kind ook mee.
Normaal gesproken wordt er voor elk lid een minimum aan aanwezigheid verreist vooraleer
je kan deelnemen aan het kamp. Dit jaar vervalt deze regel gezien we de laatste maanden
geen vergaderingen konden houden.

2. Veilig afzetten / ophalen
• Geen mogelijkheid om jouw kind uit te zwaaien
• Afzetten en onmiddellijk afscheid nemen
• Ouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen
• Bagage en leden afzetten / ophalen per tak (bubbel)
• Geen bezoekdag → kind ophalen en onmiddellijk huiswaarts vertrekken
3. Vervoer
• De busmaatschappij zal het nodige doen om de leden(bubbels) op veilige afstand van
mekaar te houden tijdens het vervoer
• Voor jong-givers en givers zullen we plaatsen reserveren op de trein en er zal ook
hier een veilige afstand worden gehouden tussen de jong-giver- en giverbubbel
• Jong-givers en givers zijn verplicht een mondmasker te dragen op de trein

4. Bubbels
• Elke bubbel telt maximum 50 personen → hierdoor is er voor de kapoenen en
wouters een limiet aan inschrijvingen ingesteld. Indien de kapoenen- en
wouterbubbel het aantal van 50 bereikt, kan hier jammer genoeg niemand meer bij
aansluiten.
• Takleiding maakt deel uit van de bubbel waarin de leden zich bevinden
• Volgende bubbels worden gevormd:
a. Kapoenen + kapoenenleiding
b. Wouters + wouterleiding
c. Jong-givers + jong-giverleiding
d. Givers + giverleiding + groepsleiding + kookouders
• Leden en leiding uit verschillende bubbels mogen geen contact hebben met mekaar
(ook geen broers en zussen)
• Leiding uit verschillende bubbels dient een mondmasker te dragen als ze in mekaars
buurt komen
• Elke bubbel is volledig gescheiden; eten, afwas, activiteiten, wc’s
• Elke bubbel moet bestaan voor minstens 7 dagen alvorens deze gebroken mag
worden of leden van een bubbel een nieuwe bubbel vormen.
▪ Voorbeeld 1: Joske heeft deelgenomen aan het kamp van de mutualiteit van
27/07 tem 31/07, Joske heeft 5 dagen doorgebracht in de bubbel van het
kamp van de mutualiteit. Hij zit dan nog op 1/08 thuis, maar zal niet mogen
meekomen op kamp omdat hij 5 dagen in een bubbel en 1 dag thuis heeft
gezeten. Dit totaal moet minstens 7 dagen bedragen.
▪ Voorbeeld 2: Oscar is op sportkamp gegaan van 25/07 tem 1/08. Hij komt
thuis op 1/08 en zal ’s anderendaags 2/08 wel op scoutskamp mogen
vertrekken omdat hij 7 dagen in de bubbel van het sportkamp heeft
doorgebracht en nadien een nieuwe bubbel mag vormen.
▪ Voorbeeld 3: Maurice vertrekt op 17/07 op ponykamp. Dit kamp duurt 10
dagen en hij komt op 26/07 weer thuis na een vermoeiend kamp. Maurice
mag wel op 2/08 op scoutskamp vertrekken omdat hij 10 dagen in dezelfde
bubbel heeft doorgebracht en daarbovenop 6 dagen thuis heeft gezeten; een
totaal van 16 dagen dus.
5. Materiaal
• Elke bubbel zal zoveel mogelijk eigen materiaal gebruiken
• Indien bubbels materiaal moeten delen zal dit met de nodige voorzorgen gebeuren
• Contactoppervlaktes en materiaal zullen geregeld gereinigd worden
6. Activiteiten
• Zoveel mogelijk op het kampterrein
• Per bubbel op eigen speelterrein
• Zo weinig mogelijk spellen met lichamelijk contact en geen massaspelen
• We proberen er op toe te zien dat iedereen extra rust krijgt om de weerstand niet te
verzwakken
• Dagtochten en verlaten van het kampterrein zijn toegestaan met inachtneming van
social distancing, dragen van mondmaskers én begeleiding van de takleiding

•
•

Eventuele uitstappen zijn mogelijk als het zwembad / speeltuin / recreatiepark dit
toelaat
Meerdaagse tochten waarbij de overnachting niet op het kampterrein plaatsvindt,
zijn niet toegestaan

7. Hygiëne
• Handen wassen
▪ Voor en na elke activiteit
▪ Voor en na het eten
▪ Na elk toiletbezoek
▪ Met water en zeep
▪ Afdrogen met papieren handdoeken
• Leiding mag geen zonnecrème aanbrengen bij leden die +12j zijn
• Hoesten en niezen in de elleboog
• Neus snuiten met papieren zakdoeken
• Regelmatig reinigen van de contactoppervlaktes
8. Ziekte
Bij vermoeden van besmetting wordt een dokter geraadpleegd die de nodige onderzoeken
zal uitvoeren. Indien positief bevonden zullen we op het kampterrein het kind moeten
afzonderen. Vervolgens worden de ouders gecontacteerd om hun kind te komen ophalen.
Ism Scouts en Gidsen Vlaanderen bekijken we om eventuele verdere besmetting binnen en
buiten die bubbel vast te stellen.

