SCOUTING HEIDEPARK
CORONA PROTOCOL
Geldig voor alle leden en vrijwilligers met ingang van 5 juni 2021 tot nader bericht.
Ondergaande regels gaan over de Welpen (6-12 jaar), Scouts (11-16 jaar),
Rowans (16-24 jaar), Stam (20+ jaar) en de vrijwilligers van Scouting Heidepark.
1. Activiteiten: Opkomsten van Welpen, Scouts, Rowans en Stam mogen doorgaan. Ook
kampen, vergaderingen, onderhoud en andere bijeenkomsten zijn toegestaan.
2. Opkomsten: Bij elke opkomst wordt geregistreerd welke leden en leiding aanwezig zijn.
Voor en na elke opkomst worden het sanitair, deurklinken, het te gebruiken materiaal,
meubilair en andere punten die veel worden aangeraakt schoongemaakt door de leiding.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, behalve tijdens sport en spel in de
opkomsten.
3. Leden: Het wordt leden aangeraden om voor de opkomst thuis naar het toilet te gaan en
de handen te wassen. Ouders/verzorgers met de auto kunnen parkeren op parkeerplaats
Anna’s Hoeve, 100 meter van ons terrein. Ouders/verzorgers en kinderen kunnen op de
brede oprit van ons terrein afscheid nemen. Enkel leden, vrijwilligers en vooraf
goedgekeurde bezoekers worden toegelaten binnen de hekken van het terrein. Niet
ingeschreven deelnemers mogen enkel deelnemen met de goedkeuring van de
contactpersoon en de unanieme leiding. Daarbij dienen ouders vooraf deze regels te
ontvangen en het inschrijfformulier in te dienen. Na de opkomst kunnen ouders de
kinderen opwachten op de oprit. Welpen hoeven nooit afstand te houden. Scouts moeten
enkel 1,5 meter afstand houden van hun leiding. Rowans en Stamleden moeten
onderling 1,5 meter afstand houden, behalve tijdens sport en spel. Als zich een situatie
voordoet waarbij een lid onhandelbaar is of zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt,
kan de leiding besluiten om het lid tijdelijk niet toe te laten tot de fysieke opkomsten. Dan
zal contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers.
4. Gebruik clubhuis: Bij gebruik van het clubhuis, wordt er geventileerd door aan
meerdere kanten deuren/ramen open te zetten. In de keuken mogen maximaal twee
volwassenen aanwezig zijn.
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5. Medische klachten: Leden en vrijwilligers met neusverkoudheid, herhaaldelijk hoesten,
benauwdheid, koorts boven 38 graden of in afwachting van een Corona Test dienen thuis
te blijven. Leden en vrijwilligers waarvan iemand binnen het huishouden in afwachting is
van een Corona test, positief is getest op het Corona virus, in quarantaine is of koorts
heeft boven 38 graden, dienen thuis te blijven. Als een lid of vrijwilliger positief is getest
op het Coronavirus, dient ons team Corona-coördinatie hiervan te worden geïnformeerd.
6. Noodgevallen: Noodsituaties zijn uitzondering op bovenstaande regels. EHBO mag
worden verleent binnen anderhalve meter. Aangepaste EHBO-protocollen van het Rode
Kruis zijn aanwezig bij de EHBO-sets.
7. Corona-coördinatie: Tijdens opkomsten is er standaard één corona coördinator
aanwezig als deel van de leiding. Bij de Welpen is dat Okke Visser, bij de Scouts is dat
Channah Ritsema, bij de Rowans is dat Jesse Zweers en bij de Stam is dat Erwin de
Swart. Deze zullen toezien op het naleven van de maatregelen door leiding en leden en
zijn het aanspreekpunt tijdens opkomsten. In de organisatie is Erwin de Swart de
coördinator van dit protocol. Zij kunnen sancties uitdelen wanneer regels niet worden
nageleefd.
8. Communicatie: Dit protocol zal door de organisatie van Scouting Heidepark via onze
website toegankelijk worden gemaakt voor alle vrijwilligers en actieve leden. Beknopte
regels voor de leden en ouders zullen door de respectievelijke contactpersonen binnen
de leiding worden aangegeven rondom de opkomsten. Bij een besmet lid of leiding
zullen ouders op de hoogte worden gesteld door de organisatie van een anonieme
besmetting.

Meer info voor leden en ouders/verzorgers op www.scoutingheidepark.nl/corona .
Vragen? Bel Erwin de Swart op 06-45124267 of mail info@scoutingheidepark.nl.
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