Richtlijnen in tijden van corona
groepsbijeenkomst • activiteiten • weekendkampen • cursussen

update geldig vanaf 15 januari 2022
Voor JongNL is er weer meer mogelijk. Groepsbijeenkomsten kunnen plaatsvinden, zowel binnen als buiten.
Het snel toenemende en de hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt nog niet alles mogelijk.
Voorkom nieuwe maatregelen en volg de richtlijnen op dit aﬃche. 25 januari verwacht het kabinet weer meer bekend te maken.
Volg de algemene corona- en hygiënemaatregelen.
Bij binnenactiviteiten voor 18 jaar en ouder is een CoronaToegangsBewijs nodig.
1,5 meter afstand houden is verplicht waar dat nodig is.
Zorg binnen voor voldoende ventilatie.
Bij klachten blijf dan thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.

Algemeen en mondkapjes wel of niet

QR Code-CoronaToegangsBewijs
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Fysieke groepsbijeenkomsten binnen en buiten, voor alle jeugdleden,
zijn weer mogelijk, ook na 17.00 uur.
Beperk de groepsgrootte tot de eigen leeftijdsgroep. Voorkom dat het
druk wordt in en rondom de blokhut. Meng liever geen groepen.
Noodzakelijke fysieke bijeenkomsten voor leiding, op afdelingsniveau,
zijn mogelijk. Het gaat om vergaderingen en bijvoorbeeld een workshop binnen de eigen afdeling. Beperk het aantal personen.
Mondkapje en 1,5 meter afstand houden zijn verplicht.
Blokhutten kunnen open zonder eindtijd. Na een activiteit gaat
iedereen naar huis. Nazit met de leiding is niet mogelijk.
Mondkapjes zijn buiten en binnen niet verplicht voor kinderen
tot en met 12 jaar.
Mondkapjes zijn voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht bij ‘inactieve’
binnenactiviteiten zoals creatief bezig zijn en vergaderen.

Groepsbijeenkomsten
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Groepsbijeenkomsten mogen overal plaatsvinden: binnen en buiten.
Stel activiteiten met de afdeling of aantal leeftijdsgroepen samen uit.
Niet alle bijeenkomsten hoeven fysiek plaats te vinden. Online kan ook.
Ouders en externen zijn niet welkom tijdens (groeps-) bijeenkomsten.
Organiseer geen (externe) feestjes in je blokhut of clubgebouw.
Houd een aanwezigheidsregistratie bij.
Alleen bijeenkomsten/activiteiten op eigen terrein.
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Leden tot 18 jaar hoeven geen QR-code (CTB) te tonen.
Leiding of vrijwilligers, die zich in en om de blokhut bezig houden met
groepdraaien of (vrijwillig) aan het werk zijn in dienst van de afdeling
hoeven geen QR-code (CTB) te tonen.
Leden van 18 jaar en ouder die deelnemen aan binnenactiviteiten zijn
verplicht een QR-code (CTB) te tonen. Bij buitenactiviteiten hoeft dit niet.
Externen die helpen bij een groepsbijeenkomst hoeven geen QR-code
(CTB) te tonen.
Overleg met elkaar wie per activiteit verantwoordelijk is voor het
scannen van de QR-codes met behulp van de CoronaCheck app.
Download hem in de App Store of Google Play en bekijk op
https://coronacheck.nl/nl/scanner/ de veelgestelde vragen.

Besmetting en EHBO
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Positief getest of in quarantaine? Blijf thuis.
Als er sprake is van een Coronabesmetting, binnen de groep, dan
worden leden geïnformeerd zodat zij alert zijn op eventuele klachten.
Dit gebeurt anoniem. Zie voorbeeldbrief op jongnl.nl.
Bij een besmetting beslist de GGD op basis van een bron- en
contactonderzoek of en wie er in quarantaine moet. Werk mee met
zo’n onderzoek met het verstrekken van gegevens.
Voor het verlenen van eerste hulp gebruik je je gezonde verstand.
Lees de richtlijnen van het Rode Kruis. Kijk onder EHBO-verlenen
onder-corona.

Afstand regels

Weekendkampen, cursussen, workshops, activiteiten, klussen
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Leden tot 18 jaar hoeven geen afstand te houden.
Leiding hoeft geen afstand te houden tot kinden tot en met 12 jaar,
1,5 meter afstand houden is wel een veiliger.
Leiding houdt onderling afstand en afstand tot jeugd vanaf 13 jaar oud.
Tijdens sport- en spelactiviteiten, ‘als de spelbeleving erom vraagt’,
hoeft niemand, ook leiding niet, 1,5 meter afstand te houden.
De 1 ,5 meter blijft een veilige afstand en een basisregel die aantoonbaar
helpt om besmetting te voorkomen. Waar mogelijk afstand houden.
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Weekendkampen en overnachtingen zijn niet toegestaan.
Bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen op districts of provinciaal
niveau kunnen niet doorgaan. Reisbewegingen en contactmomenten
moeten beperkt blijven. Ook fysieke districts- en provinciale activiteiten
voor leden of leiding kunnen niet plaatsvinden.
Klussen aan blokhut of op het terrein is mogelijk, 18 jaar en ouder,
maar wel een mondkapje dragen.

Hygiëne

Ter herinnering: de basisregels
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Voor elke groepsbijeenkomst moet het sanitair grondig schoongemaakt worden.
Ventileer binnenruimtes (voor, tijdens en na bijeenkomsten) door
ramen en deuren open te zetten ook bij slecht weer. Geen losse
ventilatoren gebruiken, de mechanische ventilatie op de hoogst stand.
Zorg voor handzeep en papieren handdoekjes.
Bij aankomst wassen leiding en kinderen hun handen.
Maak spelmaterialen regelmatig schoon.

•

Was vaak je handen, hoest en nies in de elleboog, geen handen geven.
Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD,
ook als je gevacineerd bent. Zorg voor frisse lucht in het clubgebouw.
Ga je naar een drukke activiteit, doe een zelftest.

