Corona protocol vanaf 01-06-2020
Al enige tijd geleden zijn de opkomsten weer hervat. Het bestuur is erg blij met
de flexibiliteit van de leiding, (jeugd-)leden en hun ouders/verzorgers. Alleen met
hulp van iedereen kunnen we veilig het scoutingspel hervatten. In dit protocol
geven we graag duidelijkheid over hoe we vanaf 01-06-2020 gaan werken bij
Scouting Neede. Onderstaande regels blijven gelden tot er door het bestuur een
nieuw protocol opgesteld is.

Scouting
Neede

Leiding
1. Ziek of corona klachten.
1.1 Heb je zelf Coronaklachten: blijf dan thuis
1.2 Heeft iemand in jouw familie of in jouw omgeving klachten: blijf dan
thuis.
1.3 Blijf ook thuis met een verkoudheid of lichte griepverschijnselen.
1.4 Bij klachten kun je je laten testen via de GGD.
2. Afstand en hygiëne
2.1 Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jeugdleden.
2.2 Werk zoveel mogelijk met een vast leidingteam.
2.3 Eten en drinken mag alleen verstrekt worden in voorverpakte
verpakkingen.
2.4 Was je handen voor en na de opkomst. Hiervoor is een speciale
buitenwasbak gemaakt. Gebruik papieren handdoekjes.
2.5 Scouting Nederland heeft een speciaal handen was protocol gemaakt. Zie
bijlage 1
2.6 Na elk toiletbezoek moet het toilet schoon gemaakt worden.
2.7 Mocht er eerste hulp worden verleend mag er worden afgeweken van de
2.1 regel. Zorg wel dat alles naderhand weer goed schoongemaakt wordt.
Zie bijlage 3
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3. Opkomsten
3.1 Organiseer zoveel mogelijk buiten opkomsten.
3.2 Voorkom extra contact. Organiseer bijvoorbeeld geen leeuw van
Vlaanderen.
3.3 Vraag jeugdleden zelf naar het toilet te gaan voor de opkomst.
3.4 Jeugdleden mogen maximaal 10 minuten voor de opkomst aanwezig zijn
bij het Natuurhûs.
3.5 Er mogen alleen opkomsten worden georganiseerd bij het Natuurhûs.
4. Binnenopkomsten
4.1 Mocht een buiten opkomst niet kunnen door bijvoorbeeld de
weersomstandigheden, dan mag er uitgeweken worden naar binnen.
4.2 Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn in het Natuurhûs. Dit is
exclusief de leiding boven de 18 jaar.
4.3 Voor dat een opkomst binnen wordt gehouden moet er een check
gesprek plaats vinden. Dit kan vooraf via de mail of app. Zie bijlage 2
4.4 Mocht een check gesprek vooraf niet kunnen mag deze gedaan worden
aan de deur.
4.5 De uitslag van het check gesprek mag niet worden opgeslagen of
bewaard.
4.6 Zorg bij een binnen opkomst voor goeie ventilatie in het Natuurhûs.
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5. Evalueren en vergaderen
5.1 Evalueren na de opkomst is weer toegestaan.
5.2 Houd de evaluatie na de opkomst kort.
5.3 Voorkom dat andere groepen hinder ondervinden van jullie evaluatie.
5.4 Vergaderen in het Natuurhûs is ook weer toegestaan.
5.5 Zorg bij een vergadering altijd voor de 1,5 meter afstand.
5.6 Vergaderen tijdens een andere opkomst is niet toegestaan.
5.7 Nadat de vergadering is afgerond ga direct naar huis.

Bevers, welpen, scouts en explorers
6. Afstand en hygiëne
6.1 Jeugdleden blijven thuis bij klachten.
6.2 Jeugdleden hoeven onderling geen afstand te houden. Deze uitzondering
geld niet in de pauze of bij het openen en sluiten. Dit geld dus alleen voor
het spelen van spellen en of het uitvoeren van scouting opdrachten.
6.3 Jeugdleden houden wel 1,5 meter afstand tot de leiding.
6.4 Voorkom dat ouders het terrein van het Natuurhûs betreden.
6.5 Jeugdleden zijn maximaal 10 minuten voor de opkomst aanwezig.
6.6 Er mag maximaal één leiding of jeugdlid aanwezig zijn in de toiletruimte.
6.7 Jeugdleden en leiding moeten voor en na de opkomst hun handen
wassen.
6.8 Bij het ophalen en weg brengen van de jeugdleden houden de ouders en
jeugdleden altijd 1,5 meter afstand. Kom zoveel mogelijk op de fiets of
lopend.
6.9 Jeugdleden gaan zoveel mogelijk thuis naar de wc.
7. Uitzonderingen scouts en explorers.
7.1 Voor een binnen opkomst geld de uitzondering op de 1,5 meter regel
niet.
7.2 Scouts en explorers moeten bij een binnen opkomst wel 1,5 afstand
houden tot elkaar.
7.3 Ook de 1,5 meter regel tot de leiding blijft gewoon gelden.
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Rovers en stam
8. Afstand en hygiëne
8.1 Houd altijd 1,5 meter afstand
8.2 Leden zijn maximaal 5 minuten voor de opkomst aanwezig.
8.3 Er mag maximaal één lid aanwezig zijn in de toiletruimte.
8.4 Na een toiletbezoek moet het toilet schoongemaakt worden.
8.5 Het nuttigen van alcohol tijdens de opkomst in niet toegestaan.
8.6 Eten en drinken mag alleen verstrekt worden als dit apart verpakt is.
Schalen chips op tafel zijn dus niet toegestaan.
8.7 Nazit en tijden
• Zorg voor herkenbare scoutingkleding. Denk hierbij aan het uniform
of stamshirt.
• Een nazit is niet toegestaan. Dit betekend dat er rond 23:00
opgeruimd moet zijn en dat er geen leden meer aanwezig zijn.
• Denk aan de buren.

Materiaal en onderhoud
9. Afstand en hygiëne
9.1 Houd altijd 1,5 meter afstand.
9.2 Het uitvoeren van klussen in en om het Natuurhûs was al toegestaan.
Houd hierbij wel rekening met de 1,5 meter regel.
9.3 Het uitvoeren van klussen tijdens opkomsten is verboden.
9.4 Speltakken informeren zelf bij de materiaalmeesters of zij materiaal
nodig hebben. Ook als er geen materiaal nodig is.
9.5 Speltakken zijn zelfverantwoordelijk voor het desinfecteren van
materiaal.
9.6 Een nazit is niet toegestaan.
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Bijlage 1
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Bijlage 2
1. Heb je een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur? (Hoesten,
benauwdheid, koorts of verkoudheid.)
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
3. Heb je het Coronavirus gehad en is dit afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot of bekende die het Coronavirus heeft of is
vastgesteld en heb je de afgelopen 14 dagen contact met hem of haar
gehad?
5. Ben je in thuisisolatie?
Indien je een vraag met ja beantwoord kun je niet deelnemen aan de opkomst.
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Bijlage 3
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