Corona
Protocol
Voor stamleden Mees Toxopeus (18+) | Juni 2020

Wijzigingen na vaststelling 4 juni

Er zijn regelmatig aanpassingen in de coronamaatregelen en de daarop
gebaseerde richtlijnen van Scouting Nederland en het hygiëneprotocol van
NOC*NSF. Voor deze wijzigingen worden geen nieuwe protocollen opgesteld.
De wijzigingen zijn opgenomen in onderstaande tabel. De meest recente
wijziging is steeds geldig boven de tekst in het document.
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Ingangs
datum
4-6

2

5-6

Onderwerp/aanpassing

Gebaseerd op

(her)start opkomsten draaien;
toestemming gemeente voor
buitenprogramma tot 23:00. Binnen
opkomsten mogelijk tot 00:00 maar
niet in pimpelmees (sportkantine) en
1,5 meter afstand. Maximaal 30 leden
binnen. Focus op sport en spel
- Speltakken bobo’s en loodsen
niet gelijktijdig

Richtlijn SN vanaf 1
juni en overleg en
toestemming
gemeente

bestuursbesluit

- Buitenopkomsten
-

Binnen mogelijk in botenhuis
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Het Corona Protocol voor stamleden
Inleiding
Volgens Scouting Nederland mogen de 18+ leden vanaf 1 juni officieel weer opkomst draaien. Dit kan
echter alleen wanneer we een aantal richtlijnen in acht nemen. In dit document worden de
maatregelen beschreven die nodig zijn voor de 18+ leden-opkomsten. Dit document is opgesteld op
basis van het protocol van het NOC*NSF1 en de richtlijnen vanuit Scouting Nederland. Referenties
naar deze documenten zijn te vinden aan het einde van dit document.

Opkomsten
De opkomsten zullen de komen maanden, of tot versoepeling v.d. maatregelen, alleen in de
buitenlucht rond het Mezennest plaatsvinden en niet in het gebouw. Bij regen staat vast dat er een
thuisopkomst op geen opkomst wordt gedraaid. De reden hiervoor is dat er in het gebouw (binnen)
geen opkomsten mogen worden gedraaid. Onder het kopje Veiligheid- en hygiëne regels hebben we
alle regels op een rijtje gezet.
De opkomsttijden blijven hetzelfde, op vrijdag of zaterdagavond van 20:00 tot 00:00 uur.
We zullen in deze periode niet samen eten of drinken, maar we zullen wel een drinkmoment houden.
De 18+ leden nemen zelf wat te eten of te drinken mee. Neem voor de opkomst wat te drinken mee,
een pauzehap en papieren zakdoekjes.

Planning
Hieronder volgt een voorlopige planning tot aan de zomervakantie. Afhankelijk van hoe de richtlijnen
zich ontwikkelen, kunnen we deze planning en/of opkomsttijden aanpassen. Zoals hierboven al
genoemd, zullen we een thuisopkomst organiseren wanneer het regent.
5/6 juni

20:00 – 00:00

Opkomst Mezennest

12/13 juni

20:00 – 00:00

Opkomst Mezennest

19/20 juni

20:00 – 00:00

Opkomst Mezennest

26/27 juni

20:00 – 00:00

Opkomst Mezennest

3/4 juli

20:00 – 00:00

Start zomervakantie
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Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen
Om de risico’s omtrent het coronavirus zo veel mogelijk te minimaliseren vragen we je om de
volgende maatregelen in acht te nemen.

Thuisblijven
Wanneer blijf je thuis?
•
•

•

•

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: verkoudheid, hoesten,
benauwdheid, koorts.
Blijf thuis wanneer iemand in het gezin koorts (vanaf de 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer mee
doen.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Wanneer tijdens de opkomst onverhoopt toch klachten mochten ontstaan zoals de hiervoor
beschreven klachten dan dien je direct zelf naar huis te gaan.

Vóór de opkomst
Voor je vertrekt richting de opkomst zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden dient te
worden.
•
•
•

Ga voor vertrek naar de wc.
Was thuis je handen zorgvuldig met water en zeep.
Vanaf 10 minuten vóór de opkomst mogen de 18+ leden verzamelen.

Tijdens de opkomst
De opkomsten zullen buiten plaatsvinden, rond het gebouw.
•

Het gebouw is in principe dicht, maar indien nodig kun je naar de wc en je handen wassen. In
de toiletruimte wordt 1 toilet gebruikt en mag er niet worden gedoucht. Er mag maar één
18+ lid tegelijk naar de wc, omdat er niet meer mensen tegelijk in het gebouw aanwezig
mogen zijn. Na ieder toilet bezoek, wordt er door jezelf schoongemaakt.

•
•

Tijdens de opkomst kun je hier ook je handen wassen.
De 18+ leden houden onderling 1,5 m afstand van elkaar, tenzij het leden betreft uit één
gezin of huishouden.
Als het voorspeld is dat het gaat regenen, wordt er een thuisopkomst georganiseerd. Iedere
donderdag zal er een berichtje verschijnen in de WhatsApp groep waarin staat of de opkomst
bij het Mezennest bevindt of dat het thuis wordt gehouden.

•
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Na de opkomst
De 18+ leden vertrekken na de opkomst meteen en blijven niet onnodig hangen.

Risico
Alle 18+ leden volgen alle bovenstaande maatregelen nauw op, om de kans op besmetting zo veel
mogelijk te beperken. Dit betekent dat te mogelijkheid tot besmetting niet volledig is uitgesloten.
Wij kunnen hier als vereniging geen verantwoordelijkheid voor nemen. Wel zullen we er alles aan
doen om de maatregelen van het RIVM & Scouting Nederland zo goed mogelijk op te volgen.

Tot slot
Mochten er nog vragen zijn dan kun je mailen naar dit adres: corona@meestoxopeus.nl. Ook kun je
de MT Stam WhatsApp groep hiervoor gebruiken of bellen met Birgit (06-41125206) of Jelly (0650221243).
Het wordt op prijs gesteld dat alle 18+ leden deze maatregelen doornemen voordat ze naar de
opkomst komen.
We hopen dat we zo snel mogelijk weer normale opkomsten kunnen draaien, maar tot dat moment
is dit het beste wat we kunnen doen. We willen jullie graag bedanken voor jullie begrip en geduld.

Wees voorzichtig, blijf gezond en tot snel!

Groetjes,

Birgit & Jelly

Referenties
Corona en Scouting vanaf 1 juni 2020. Scouting Nederland.
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5808-corona-en-scoutingvanaf1juni-2020
Verantwoord sporten. (g.d.). NOC*NSF.
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoordsporten-v2.pdf
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