Scouting en het coronavirus

UPDATE
7 mei 2020

vanaf 11 mei 2020

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft kinderen en jongeren de ruimte voor sport- en bewegingsactiviteiten
op verenigingsniveau, waaronder Scouting. Dit maakt het mogelijk het Scoutingspel met elkaar te spelen met aangepaste
richtlijnen.
Dit is een advies van Scouting Nederland. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Neem daarom voordat je start met het
aanbieden van Scoutingactiviteiten contact op met je gemeente.
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Indien hier aanleiding toe is, zal
deze factsheet worden aangepast.

Algemene richtlijnen

Opkomsten
voor alle leden.
De opkomsten zijn
in de buitenlucht
en bewegen staat
centraal.

Houd altijd
1,5 meter afstand
tot elkaar. Bevers
en welpen hoeven
onderling geen
afstand te houden.

Was vaker je
handen, hoest en nies
in je elleboog, gebruik
papieren zakdoekjes
en schud geen
handen.

Vermijd drukte.
Als je ziet dat het
lastig wordt om
1,5 meter afstand
te houden: pas het
programma aan.

Geen overnachtingen,
grote activiteiten en
evenementen.

Heb je verkoudheidsklachten of ben je
ziek? Blijf dan thuis
en ziek uit.

Versoepelingen in de komende tijd
Vanaf 1 juni

Vanaf 11 mei

Draai je opkomst met minimaal 2
leiding. Check de teamprofielenposter
voor meer info over het aantal leiding.
Er is ruimte om voor en na de opkomst
voor te bereiden, te overleggen en
evalueren, maar beperk dit tot het
noodzakelijke en houd 1,5 meter
afstand in acht.
Leiding kan bij klachten getest worden
op coronabesmetting. Neem hiervoor
eerst contact op met de huisarts.

Jeugdleden
Leden komen zoveel mogelijk zelf naar
de groep. Als leden gebracht worden
blijven ouders bij de fiets of in de auto.
Geen ouders ‘aan de kant’ die kijken bij
het openen of de activiteiten.
Informeer ouders over de afspraken
zodat zij dit ook met hun kind(eren)
kunnen bespreken.
Respecteer dat niet iedereen kán of wil
meedoen.
Jeugdleden gaat direct na de opkomst
naar huis. Blijf ook niet hangen buiten
het Scoutingterrein.
Voorkom zoveel mogelijk contactspelen
of activiteiten waarbij handen vastgehouden worden. Kinderen en leiding
houden altijd 1,5 meter afstand tot
elkaar, ook bij openen of (drink)pauzes.
Organiseer alleen activiteiten waarbij
1,5 meter te handhaven is tussen
leden en tussen leden en leiding. Geen
contactspelen.
Organiseer voor 18+ alleen buitenactiviteiten gericht op sport en bewegen.
Houd bij scouts met een beperking
als leiding onderling en tot het jeugdlid
altijd 1,5 meter afstand. Lukt dat niet,
vanwege de ondersteuning die je
moet bieden, dan is het draaien van
opkomsten nog niet mogelijk.

Bijeenkomsten (groep, regio en landelijk)
In principe geen fysieke bijeenkomsten
zoals vergaderingen, klusdagen,
trainingen enzovoorts. Tot 1 juni geldt:
vraag je af of het noodzakelijk is om in
een groep samen te komen.

Opkomsten
Om drukte te vermijden en 1,5 meter
afstand te garanderen zorg je voor
voldoende tijd en (fysieke) ruimte tussen
aankomst, opkomst en vertrek van
speltakken. Splits het terrein of draai
met één speltak tegelijkertijd. Denk
ook aan anderen op het terrein, zoals
klussers.
De activiteiten voor jeugdleden vinden
alleen in de buitenlucht plaats. Sluit
binnenruimtes af.
Zorg dat leden thuis al naar het toilet
zijn geweest voordat ze naar de activiteit
komen. Zo wordt er zo min mogelijk
gebruik gemaakt van het sanitair. Houdt
de sanitairruimte ook zoveel mogelijk
gesloten. Douchen is niet toegestaan.
Maximaal 1 lid tegelijkertijd in de
sanitairruimte. Download tips voor
handen wassen.
Zorg bij het sanitair voor voldoende
handzeep om handen te kunnen wassen
en voor papieren handdoekjes. Voor
én na de opkomst van iedere speltak,
worden toiletten en wasbakken grondig
schoongemaakt.
Overleg met de gemeente of je
activiteiten op eigen terrein mag
organiseren of er gebruik gemaakt moet
worden van aangewezen plekken in de
openbare ruimte.
Weeg af of je alle opkomsten buiten gaat
doen, op een ander moment in de week
plant, of een mix organiseert tussen
online en offline programma. Misschien
is dit ook nodig om de beschikbare
buitenruimte te kunnen delen.
Slecht weer? Dan is er geen fysieke
opkomst, omdat er binnen geen
activiteiten mogen plaatsvinden. Online
is dan het alternatief.

Bijeenkomsten (groep, regio en landelijk)
Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers
met maximaal 30 personen en met
1,5 meter afstand zijn toegestaan.
Zowel binnen als buiten. Denk aan
vergaderingen, klusdagen, trainingen
enzovoorts. Blijf nagaan of fysiek bij
elkaar komen écht nodig is en benut
de goede ervaringen met online
bijeenkomsten.
Past een bijeenkomst qua ruimte niet in
het clubhuis of op het terrein? Dan kun
je geen bijeenkomst organiseren.
Let op: opkomsten voor jeugdleden
blijven buiten plaats vinden!

Onderhoud van boten (binnen en
buiten) is toegestaan, waarbij steeds 1,5
meter afstand tot elkaar van toepassing
is. Dit bepaalt ook het aantal leden, tot
een maximum van 30 personen.

Zomerkampen
Uiterlijk 1 juni wordt besloten
of zomerkampen door kunnen
gaan. Er is op dit moment nog veel
onduidelijkheid over mogelijkheden
tot groepskamperen, verblijf in
clubhuizen en (groeps-)tenten buiten
familieverband. Hoe ga je om met 1,5
meter afstand tijdens activiteiten en
vervoer? Samen met andere aanbieders
van kindervakanties en zomerkampen
werkt Scouting Nederland aan een door
de overheidsinstanties onderschreven
protocol. We gaan ervoor om tot een
protocol te komen waarin op kamp gaan
wél kan!

Organiseer je activiteiten op het water?
Dan mogen er maximaal 2 personen in
de vlet met 1,5 meter afstand. Tussen
vaartuigen zit ook 1,5 meter.
Is 2 personen en/of 1,5 meter afstand
niet haalbaar? Overleg binnen de groep
wat alternatieven zijn (bijvoorbeeld
varen in een kano of het doen van nietwateractiviteiten). Veiligheid, zowel op
het gebied van het coronavirus áls op
het water, gaan voorop.

Het maximum aantal personen bij
bijeenkomsten wordt 100 personen.
Nog altijd geldt: vermijd drukte, dus is
een fysieke bijeenkomst écht nodig?

Scoutinglabel- en kampeerterreinen
De Scoutinglabel- en kampeerterreinen
met sanitairvoorzieningen en stromend
water kunnen weer open.
Het openen van de terreinen betekent
niet dat zomerkampen en/of
groepskamperen mogelijk zijn. Wacht
hiervoor het besluit van 1 juni af.

Vanaf 1 september
Opkomsten
Clubhuizen kunnen hun deuren weer
openen en opkomsten kunnen ook
binnen plaats vinden.
Contactactiviteiten zijn toegestaan.

Waterscouting
Vanaf 1 september zijn alle sporten
toegestaan. We kunnen weer zeilen.

Informatie over de verhuur van
clubhuizen volgt ook na 1 juni.

Jeugdleden en vrijwilligers drinken
en eten alleen zelf meegebrachte
consumpties. Organiseer ook geen
kook- of eetactiviteiten.

Waterscouting

Bijeenkomsten (groep, regio en landelijk)

Waterscouting

Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten
nemen.

Goed om te weten

Leiding

Vanaf 1 juli

Inspiratie voor 1,5 meter activiteiten én online activiteiten vind je via de
activiteitenbank en ikscoutthuis.nl.
Voor het verlenen van eerste hulp volg je de richtlijnen van het Rode Kruis.
In 2020 vinden geen landelijke ledenactiviteiten (LLA) meer plaats.
Evenementen zijn in ieder geval verboden tot 1 september en waarschijnlijk
langer. Overweeg om grote activiteiten op regionaal niveau, niet door te laten
gaan.

Heb je vragen? Kijk dan op de website scouting.nl/coronavirus
Staat jouw vraag hier niet bij? Mail naar communicatie@scouting.nl

