CORONA PROTOCOL
SCOUTING RIJNLANDGROEP
ZWANENBURG
Inleiding
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van Scouting Rijnlandgroep Zwanenburg. Het doel van
dit protocol is op een veilige manier scoutingactiviteiten te organiseren. Hierbij volgen wij de regels
vanuit de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van de overheid, het advies van Scouting
Nederland en de adviezen van het RIVM in verband met het coronavirus.
De opkomsten worden gehouden op ons eigen terrein (Nolenslaan 5 te Zwanenburg), zoveel
mogelijk in de buitenlucht.
De opkomsten betreffen scoutingactiviteiten voor de leden van Scouting Rijnlandgroep verdeeld
over verschillende leeftijdsgroepen (speltakken). Wij bieden scoutingactiviteiten aan voor de
volgende speltakken:
De Bevers van 5 tot 7 jaar, de Welpen van 7 tot 11 jaar, de Scouts van 11 tot 15 jaar, Explorers van
15 tot 18 jaar, de Stam en de Stronk van 18 jaar en ouder.

Algemene Veiligheid- en hygiëneregels
Onderstaande algemene veiligheid- en hygiëneregels zijn voor iedereen van toepassing:
 Vóór alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt of hebt
gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, reuk- en/of
smaakverlies;
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden (milde) klachten, koorts (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar
scouting;
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
Volg hierin het advies van de GGD;
 Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 Bij aankomst bij het clubhuis wordt de RIVM gezondheidscheck gedaan en de aanwezigen
geregistreerd met aankomst en vertrektijden. Deze registratie wordt 14 dagen bewaard en
daarna vernietigd.
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de scoutingactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 Houd anderhalve meter afstand van ieder andere persoon. Uitzonderingen hierop zijn:
- Bevers en Welpen onderling en met leiding en vrijwilligers
- Scouts en Explorers onderling;
 In geval van valpartijen en EHBO kan een leidinggevende naar eigen inzicht besluiten om
geen fysieke afstand te houden;
 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 Ga voordat je naar scouting vertrekt thuis naar het toilet;
 Was je handen thuis met water en zeep voor en na de opkomst;
 Was bij aankomst op het terrein je handen met water en zeep. Doe dit ook tussendoor
wanneer nodig;
 Vermijd het aanraken van je gezicht;
 Schud geen handen;
 Om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te garanderen worden er afspraken gemaakt
over aankomst en vertrek zodat deze nooit gelijktijdig plaatsvinden;
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Jeugdleden die worden gebracht naar het terrein worden bij het hek afgezet en opgevangen
door een leidinggevende die hen de weg verder wijst. Ouders rijden direct door;

Voor de leden:


















Vóór alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels (zie hierboven);
Meld je uiterlijk 24 uur van te voren af voor de opkomst, zodat de organisatie weet hoeveel
personen aanwezig zijn;
Ga voordat je naar scouting vertrekt thuis naar het toilet;
Was je handen thuis met water en zeep voor en na de opkomst;
Bij aankomst bij het clubhuis wordt de RIVM gezondheidscheck gedaan en de aanwezigen
geregistreerd met aankomst en vertrektijden. Deze registratie wordt 14 dagen bewaard en
daarna vernietigd.
Was bij aankomst op het terrein je handen met water en zeep. Doe dit ook tussendoor
wanneer nodig;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de opkomst naar scouting en ga direct na afloop naar
huis;
Kom alleen naar scouting wanneer er voor jou een opkomst is;
Houd met reizen naar scouting rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de leiding en bestuursleden;
Blijf bij je eigen groep indien er meerdere groepen aanwezig zijn;
Bevers en Welpen hoeven geen afstand van elkaar en van de leidinggevenden te houden;
Scouts en Explorers hoeven geen afstand van elkaar te houden, zij houden wel anderhalve
meter afstand tot ieder ander persoon;
Verlaat direct na de opkomst het terrein;

Voor de ouders
















Vóór alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en over het protocol
voor de leden;
Meld je kind(eren) tijdig af (uiterlijk 24 uur) voor de opkomst, zodat de organisatie weet
hoeveel personen aanwezig zijn;
Breng je kind(eren) alleen naar scouting wanneer er een opkomst voor jouw kind(eren) is;
Laat je kind thuis, kort voor vertrek naar de wc gaan;
Laat je kind de handen thuis wassen met water en zeep voor en na de opkomst;
Laat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar scouting gaan;
Houd met reizen naar scouting rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid;
Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de opkomst naar scouting;
Zet je kind af voor het hek. Zij worden opgevangen door een leidinggevende die hen de weg
verder wijst. Ouders rijden gelijk door;
Het is niet toegestaan voor ouders en verzorgers om het terrein te betreden;
Bij aankomst bij het clubhuis wordt de RIVM gezondheidscheck gedaan en de aanwezigen
geregistreerd met aankomst en vertrektijden. Deze registratie wordt 14 dagen bewaard en
daarna vernietigd.
Kom direct na de opkomst je kind(eren) ophalen. Wacht op je kind aan de overkant van de
straat en houd daarbij voldoende afstand. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de begeleiders en
bestuursleden;
Breng je kind(eren) niet naar scouting als je kind (ook milde!) klachten heeft van
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
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Breng je kind(eren) niet naar scouting als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38°C) en/
of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar
scouting;
Breng je kind(eren) niet naar scouting als iemand in jouw huishouden positief getest is op het
coronavirus (COVID-19). Volg hierin het advies van de GGD.
Breng je kind(eren) niet naar scouting als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct contact
heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
In geval van valpartijen en EHBO kan een leidinggevende naar eigen inzicht besluiten om
geen fysieke afstand te houden

Voor leidinggevenden:
















Vrijwilligers dienen zelf te bepalen of het voor hun persoonlijke situatie verantwoord is om aan
de opkomsten deel te nemen;
De teamleiders van de speltakken overleggen wie welke ruimte op welk moment gaat
gebruiken;
Weet bij voorkeur vooraf wie er aanwezig zijn bij de opkomst;
Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels;
Kom niet eerder dan een half uur voor aanvang van de opkomst naar scouting om de opkomst
voor te bereiden;
Laat jeugdleden gefaseerd het terrein betreden en verlaten;
Ouders zijn niet toegestaan op het terrein;
Bij aankomst bij het clubhuis wordt de RIVM gezondheidscheck gedaan en de aanwezigen
geregistreerd met aankomst en vertrektijden. Deze registratie wordt 14 dagen bewaard en
daarna vernietigd.
Maak vooraf (gedrags)regels aan jeugdleden duidelijk;
Houd anderhalve meter afstand tot Scouts, Explorers en vrijwilligers.
In geval van valpartijen en EHBO kan een leidinggevende naar eigen inzicht besluiten om
geen fysieke afstand te houden.
Help de jeugdleden en elkaar om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek de
jeugdleden en elkaar aan wanneer dat niet gebeurt;
Laat jeugdleden niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de opkomst en ontvang
ze bij het hek. Houd hierbij wel anderhalve meter afstand. De leden moeten na afloop direct
vertrekken;
Maak direct na de opkomst alle gebruikte materialen schoon voordat ze worden opgeruimd;
Maak de toiletten en handenwas gelegenheid na elke opkomst schoon;

Voor bestuursleden
Het bestuur zorgt voor:
 de communicatie met alle leidinggevenden betreffende dit protocol. De groepsbegeleider zorgt
ervoor dat alle leidinggevenden op de hoogte zijn van de dan geldende regels;
 de communicatie met de ouders, jeugdleden en vrijwilligers betreffende de aangepaste regels
voor het gebruik van onze locatie en de hygiëneregels;
 het zichtbaar aanwezig zijn van de aangepaste regels voor het gebruik van onze locatie en de
hygiëneregels op de locatie;
 voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en
zeep en voldoende papieren handdoekjes);
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