.

Beste ouders,
Nu onze activiteiten terug starten nog even een extra woordje uitleg. De activiteiten gaan immers niet
zomaar door. We kregen een algemeen protocol en een bijhorend draaiboek waarin de nodige
maatregelen uitgelegd staan. Om deze maatregelen op te stellen werd er binnen de jeugdsector
samengewerkt met virologen en medische experts. De maatregelen zijn gelijklopend binnen alle
jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, speelpleinen … We leggen je hier de belangrijkste
maatregelen uit, lees dit zeker goed door.
Gezien we de maatregelen volgen, verkleinen we de kans dat er een uitbraak van het coronavirus kan
zijn op onze activiteiten aanzienlijk. Maar jullie spelen daarbij ook een belangrijke rol. We willen jullie
vragen in eerste instantie de deelnamevoorwaarden goed te lezen en na te leven:
➢ Is/was je dochter ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de
activiteit of vertoont zij symptomen van COVID-19 (hoesten, keelpijn,
verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen)? Dan kan zij helaas niet
(meer) deelnemen.
➢ Als je dochter tot een risicogroep behoort, is het je verantwoordelijkheid als
ouder om dat aan te geven in de medische fiche en in te schatten of de ziekte
door medicatie onder controle is en de dochter kan deelnemen. Heb je
twijfel? Vraag dit dan zeker na bij een dokter en bezorg ons vervolgens een
attest toe waarbij de arts deelname toelaat.
Een overzicht van de risicogroepen vind je via: https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
➢ In functie van contacttracing houden we aanwezigheidsregisters, een contactlogboek en
medische fiches voor, tijdens en na de activiteit. We doen dat met de nodige zorg voor privacy.
Op de activiteit zelf is de aanpassing dat we opsplitsen in contactbubbels van
maximum 50 leden en leidsters. Binnen deze bubbels zullen we samen spelen.
Binnen de bubbels hoeven we geen afstand te houden en geen mondmasker te
gebruiken. Dat zorgt ervoor dat we zoals andere jaren leuke activiteiten kunnen
doen. We moeten wel opletten dat we voldoende afstand houden tot de andere
bubbel(s). Op activiteiten zal elke groep 1 bubbel vormen.
Mocht je kind toch ziek worden na een activiteit dan moeten we bepaalde stappen uit de
noodprocedure ondernemen. Wij vragen om zo snel mogelijk een leidster hierover in te lichten.
Bedankt om deze maatregelen goed door te nemen. Samen zorgen we ervoor dat we
het virus zo weinig mogelijk kansen geven.
Heb je ergens vragen rond? Aarzel dan niet om contact op te nemen!
Lisse Peeters: +32439497810

