
Extra maatregelen Kamp 2020 
Door de huidige situatie rond het coronavirus hebben we een paar extra regels samen              

gesteld. Wij zullen ons best doen om de volgende regels zo goed mogelijk na te leven.  

 

Wie mag er mee op kamp 

● Kinderen die meer dan 5 dagen vooraf geen symptomen vertoonden 

● De week waarop we vertrekken mag het lid niet naar speelplein werking zijn             

geweest. 

● Behoren niet tot de risicogroepen (of hebben toestemming van de dokter) 

○ Deze 6 risicogroepen zijn:  

■ Leden met hartproblemen  

■ Leden met longaandoeningen  

■ Leden die een hoge dosis corticosteroïden moeten nemen  

■ Leden met diabetes 

■ Leden met een slecht immuunsysteem  

■ Leden met nieraandoeningen 

Bagage inzameling (21 juli) 

Het uur van de inzameling wordt meegedeeld na de inschrijving. 

● Iedereen zal zo veel mogelijk een mondmasker dragen. 

● Op de stoep zullen lijnen getekend worden om te zorgen dat er genoeg afstand zal               

zijn tussen de wachtenden. 

● Er worden 2 inzamel tafels voorzien. Zo zal de inzameling sneller verlopen. 

Transport 

Om zo weinig mogelijk risico op te lopen zullen we fietsen van het oc tot aan de kampplaats.  

We schatten dat dit ongeveer 3 uren zal duren.  

Dokter stand-by 

We contacteren op voorhand een dokter in de buurt van de kampplaats. Zo kunnen we in                

geval van nood altijd beroep doen op professionele hulp. 

Bubbel 

De bedoeling  is dat we een bubbel maken met alle mensen op de kampplaats.  

De bubbel zal maximaal 50 personen bevatten.Contact met andere personen buiten de            

bubbel zal zo veel mogelijk vermeden worden. Indien we toch in contact komen met              

mensen buiten onze bubbel zullen we dit noteren (zie contacten logboek). 

Activiteiten.  

Ook onze activiteiten zullen we een beetje aanpassen. 

● We doen ons best om alle activiteiten op de kampplaats te organiseren. 



○ We kunnen dus geen stadsspel doen. 

○ We zullen geen zwembaden bezoeken. 

● Voor de leden die willen zullen er extra rustmomenten voorzien worden. 

● De meeste activiteiten zullen buiten in de frisse lucht plaatsvinden. 

 

Hygiëne 

Er zullen regelmatig hand was momenten voorzien worden: voor en na elke maaltijd, en              

activiteiten. 

We zullen genoeg papieren zakdoeken voorzien om zoveel mogelijke stoffen te vermijden. 

De gemeenschappelijke ruimtes zullen dagelijks verlucht worden. 

 

Contacten Logboek 

De leiding zal een logboek bijhouden waarin elk contact met de bubbel wordt genoteerd.  

Deze wordt dan geraadpleegd in geval van een besmetting. Het boekje wordt tot 1 maand               

na het kamp bijgehouden. 

Wat gebeurt er als een lid ziek wordt? 

Eerst en vooral zullen we de dokter contacteren en verder handelen op zijn advies. 

Indien nodig zullen we dan de ouder van het lid contacteren en indien nodig alle ouders van                 

alle leden. 

Wat te doen als een lid twee weken na kamp ziek wordt?  

Contacteer eerst uw huisdokter. De dokter zal dan normaal het tracing center contacteren.             

Zij zullen ons contacteren om ons contacten logboek op te vragen, indien nodig.  

 

Indien de regering extra maatregelen oplegt en deze inpakt hebben op bovenstaande regels. 

Dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen.  

 

Zit je nog met vragen of opmerkingen aarzel dan niet en neem contact op met de kamp                 

verantwoordelijken. 

 

Marie 0472/05 48 46 

Tim      0488/37 59 29 

Yodi     0497/67 65 87 

 
 


