
CORONA MAATREGELEN
3012 KAMPEN 2020



In deze bijlage vind je al de maatregelen die er getroffen zullen worden om een kamp 
in deze uitzonderlijke periode door te (kunnen) laten gaan. De leiding zal extra 
inspanningen moeten leveren maar we verwachten ook van jullie, ouders en leden, 
dat jullie er mee voor zorgen dat we deze kampen kunnen doen op een veilige
manier.

Wie vertrekt op kamp, geeft automatisch aan deze bijlage goed te hebben door 
gelezen en verbindt zich aan al de maatregelen die we treffen.

Moest je nog vragen hebben, kan je altijd terecht bij:

De groepsleiding:  groepsleiding@scoutswilsele.be

Bij de takleiding:  kapoenenleiding@scoutswilsele.be

   kawellenleiding@scoutswilsele.be
   
   jojoleiding@scoutswilsele.be
  
   giverleiding@scoutswilsele.be

Wil je iemand persoonlijk contacteren? Check dan hier voor de contactgegevens.



VOOR KAMP

BEREID JE K IND VOOR

Neem samen met je kind deze bijlage door zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten. 
Leer hen hoe je een mondmasker correct draagt. Oefen dit al eens thuis.

MEDISCHE F ICHE

De medische fiche wordt tot vlak voor het kamp up-to-date gehouden en wordt afgedrukt 
meegegeven. Je kind geeft dit af als hij/zij wordt afgezet aan het station samen met zijn/haar 
(kids)identiteitskaart.

Hoe pas ik de medische fiche aan?

STAP 1: Surf naar www.groepsadmin.be

STAP 2: Meld je aan met het lidnummer (of gebruikersnaam) en wachtwoord.
Indien u het lidnummer niet weet stuurt u een mail naar catowouters@scoutswilsele.be
Bij andere problemen stuurt u een mail naar groepsadministratie@scoutsengidsenvlaanderen.be

STAP 3: Vul de pagina “contactgegevens” zo volledig mogelijk in.

STAP 4: Vul de pagina “individuele steekkaart” zo volledig mogelijk in.
Vergeet de gegevens niet op te slaan!

VERANTWOORDELIJKHEID

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al dan niet laten meegaan.

Alle kinderen die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoon-
den, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoenin-
gen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Meld dit aan een takleiding.



INPAKLIJST

- Kinderen die 12+ zijn dragen een mondmasker bij vertrek en als ze in contact komen met 
 externen. Jojo’s en givers nemen dan ook minstens 2 (herbruikbare) mondmaskers 
 mee.

- Zeep en ontsmetting meegeven is niet nodig. Wij doen een groepsaankoop vanuit 
 Scouts & Gidsen dus hebben al het nodige materiaal mee.

- Ouders gaan op het einde van het kamp niet door de verloren voorwerpen kunnen zoeken. 
 Kids gaan zelf hun spullen bij elkaar moeten rapen. Daarom is het enorm belangrijk om 
 ALLES te labelen: kleren, schoenen, gamel, bestek, beker, handdoek, toiletzak, … echt 
 alles waar je een naam op kan schrijven: doen!

BAGAGE DROP-OFF

Ook de bagage drop-off gaat dit jaar er wat anders uitzien. De takleiding communiceert verder op 
welke dag en welk uur je de bagage kan droppen. De richtlijnen:

- Mondmasker verplicht (leiding en ouders/leden)

- Maximum 1 persoon komt de bagage afzetten

- Heb je nog vragen of een probleem dat je wil bespreken? Doe dit via mail of telefoon.  
 Hou het contact op de bagage drop-off zo kort mogelijk.

- Bagage zet je zelf in het toegewezen lokaal

- Probeer je aan je tijdslot te houden zodat we voor maximale spreiding kunnen gaan. Een 
 kleine moeite om alles veilig te laten verlopen.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Dit jaar is het niet mogelijk om tijdens de bagage drop-off of bij het vertrek te communiceren met 
de leiding. Contacteer de takleiding voor vertrek via mail of telefoon. Zo vermijden we onnodige 
contacten.

Denk hierbij aan: medicatie, pestgedrag dat gemeld moet worden, bedplassers, heimwee, ...



TIJDENS KAMP

VERTREK

Het vertrek zal wat anders verlopen dan we gewoon zijn. Lees dit goed door zodat je je kind niet 
op een verkeerde plek afzet.

- Elke tak vertrekt met de trein. Jojo’s en givers hebben een mondmasker aan bij aankomst 
 op het afspreekpunt, in de stations zelf en tijdens heel de treinrit.

- Dit jaar organiseren we geen openingsmoment met ouders. Afscheid nemen gebeurt buiten 
 het afpreekpunt. Doe dit aan de kiss-and-ride.

- Afspreekpunt: Het benedenplein (plein vlak achter station aan de kant van Kessel-lo). 
 Op de kaart gaat dit over het groene punt.

- Je kan altijd te voet komen of met de fiets maar als je met de auto komt:

  o  Je kan 15 minuten gebruikmaken van de plaatsen voor kort parkeren aan de 
   Martelarenlaan. Leg je parkeerschijf.
  o In parking P1 (de paarse bol op de kaart) heb je ook verschillende kiss-and-
   ride plekken. Hier kan je 30 minuten blijven staan. 

- Als ouder wandel je het Benedenplein niet op. Je laat je kind (veilig) zelf langs de 
 trappen of de spiraal naar beneden komen. Er zal een leiding op de Martelarenlaan staan.

- Geef je kind zijn/haar (kids)identeitskaart en medische fiche in de hand mee. Hij/zij moet 
 zich bij aankomst meteen aanmelden bij de leiding en deze twee zaken afgeven.

- Gebruik je gezond verstand. Zet je kind af en vertrek. Blijf niet hangen. 

- Heb je nog een last-minute opmerking of vraag? Bel een takleiding.



DE MAATREGELEN OP KAMP
- In het begin van het kamp krijgen de leden uitleg over de coronomaatregelen op kamp met 
 o.a. een uitleg over hoe je een mondmasker moet aandoen. 

- We plannen genoeg platte rust in. 

- We blijven zoveel mogelijk op ons eigen terrein en vermijden contacten met externen.

- Handen wassen gebeurt op regelmatige basis
  o Bij het opstaan en gaan slapen
  o Voor en na het eten
  o Na toiletgebruik
  o Na grote spelen
  o Na uitstappen

- Er wordt een logboek bijgehouden van de externe contacten door 
 de hygiëne-verantwoordlijke. Dit is nodig voor eventuele contact-tracing achteraf.

- De ruimtes/tenten worden zoveel mogelijk verlucht.

- Oppervlaktes (toilet, tafels, sjorbalken,…) worden regelmatig ontsmet.

- Er wordt niet gezoend op kamp.

- De jojo’s en givers doen hun mondmasker aan als ze in contact komen met externen.

OPHALEN

Net zoals de bagage drop-off en het vertek, willen we hier contact tussen elkaar zo minimaal 
houden. De volgende richtlijnen gelden bij het ophalen van je kind:

- De persoon die komt halen, draagt een mondmasker als hij/zij de auto verlaat.

- De leiding organiseert een kiss-and-ride op het terrein. Blijf bij je auto. De leiding stuurt je 
 kind wel richting jou.

- Kom op het richtuur. Laat de leiding tijdig weten als je dit niet haalt.

- Carpoolen is jammer genoeg niet toegestaan in deze tijden.

WAT ALS ER EEN K IND Z IEK WORDT OP KAMP?

- We zonderen dit kind af met een (beschermde) leiding bij.

- De contactpersoon wordt gebeld. 

- Je komt je kind asap halen. Dit ten laatste 24u na telefoon. Daarom is het enorm 
 belangrijk dat de contactpersoon op de medische fiche bereikbaar is. Kan je zelf je kind niet 
 komen halen? Laat de leiding op voorhand weten wie hem/haar komt halen en laat de 
 contactgegevens van deze persoon achter bij de leiding.

- Het kamp gaat voor de andere kids waarschijnlijk verder.



NA KAMP

VERLOREN VOORWERPEN

Als alles goed gelabeld is, moet hier normaal geen probleem ontstaan. Moest er toch iets verloren 
zijn geraakt en de leiding vindt het terug, kan je deze op startdag terugvinden.

KIND Z IEK B INNEN 2 WEKEN NA KAMP

- Meld dit aan de takleiding.

- Hier komt nog een opvolgmail van via de leiding.

_ Wij gebruiken ons logboek voor contacttracing.


