Richtlijnen Scouting & corona vanaf 18 november 2020

Bevers & welpen

Leden vanaf 18 jaar







 Er zijn geen opkomsten voor pivo’s, loodsen en stammen.

Opkomsten worden zoveel mogelijk buiten gehouden.
Er zijn geen afstandsbeperkingen tussen de leden en de leiding.
Neem je eigen drinken en lekkers mee.
Er is een gezondheidscheck voorafgaand aan de opkomst.
Bij binnenkomst je handen reinigen.

Scouts en explorers (leeftijd 10 tot en met 17 jaar)
 Opkomsten worden zoveel mogelijk buiten gehouden.
 Er zijn geen afstandsbeperkingen tussen de leden en leiding tijdens
spelelementen.
 Houd 1,5 meter afstand tot leiding wanneer er geen sport & spel is.
 Neem je eigen drinken en lekkers mee.
 Er is een gezondheidscheck voorafgaand aan de opkomst.
 Bij binnenkomst je handen reinigen.
 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid.

Waterscouts
Zie ook bij ‘scouts en explorers’. Verder:
 Geen afstandsbeperking bij Orca’s onderling en met hun leiding.
 Onderhoud aan de boten gaat door.

Ouders







Het is niet toegestaan om bij de opkomsten te blijven kijken.
Kom zoveel mogelijk op de fiets.
Bij brengen en halen Kiss & Ride aanhouden.
Houd erg in de 1,5 meter afstand bij het brengen en halen.
Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent voor de leiding.
Bespreek thuis deze richtlijnen met uw kind(eren).

Leiding en vrijwilligers
 Let er als leiding op dat je 1,5 meter afstand houdt tot elkaar en
leden in de leeftijd vanaf 13 jaar.
 Noteer alle aanwezigen bij de opkomst: leden en leiding.
 Aanwezigheid leiding en vrijwilligers in het fort: Meld je in het
leidinglokaal en houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 Klussen kan buiten de opkomsttijden en met maximaal 4 personen.

Algemeen
We respecteren het als niet iedereen in deze tijden van corona naar de
opkomsten kan of wil komen. Meld je af bij je leiding als je niet komt.
 Blijf thuis als je klachten.
 In afwachting van een coronatest, blijf je thuis.
 Is een huisgenoot in afwachting van een test? Blijf thuis als je
huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 Ben je op vakantie of reis geweest in een land met een oranje
reisadvies? Ga in quarantaine in kom die tijd niet naar Scouting.
 Denk er aan: was vaker je handen, hoest en nies in je elleboog,
gebruik papieren zakdoekjes. Elke speltak heeft desinfectiegel.
 Speltakleiding geeft opkomsttijden en -locaties door aan leden.
 Er is geen bardienst aanwezig.
 Vergaderingen en overleggen zijn alleen online.
 Tijdens opkomsten is er een toezichthouder aanwezig.

Met elkaar
zorgen we
dat we gezond blijven.
18 november 2020

