Coronaprotocol
Dolfijnen
Opkomsten tijdens corona | 3 mei 2020

Wijzigingen na vaststelling 8 mei
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.

versie

Onderwerp/aanpassing

Gebaseerd op

1

Ingangs
datum
8-5

(her)start opkomsten draaien)

2

1-6

Verruiming opkomstmogelijkheden;
geen restrictie aantal kinderen op
voorwaarde van beheerbaarheid van
de groepen. Terrein is ruim
voldoende voor (gedeeltelijk)
gelijktijdige opkomst met bevers.
Besloten is om tijden tot aan de
zomervakantie aangepast te laten.

Richtlijn SN tot 1
juni
Richtlijn SN vanaf 1
juni

Aantal leiding is niet beperkt; wel blijft
1,5 meter afstand gelden.
3

1-6

Binnen opkomsten zijn mogelijk;
maximaal 30 leden, exclusief leiding.
Overleg en goedkeuring gemeente 46.

Richtlijn SN vanaf 1
juni

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Beste dolfijn,
We mogen binnenkort elkaar weer zien met de opkomsten. Maar voordat we elkaar kunnen zien
moeten we ons houden aan een paar regels. Deze regels zijn gebaseerd op de richtlijnen van de
NOC*NSF en Scouting Nederland. In dit document wordt verteld wat er allemaal van toepassing is.
Thuisblijven
Wanneer blijf je thuis?
•

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt:
- Verkoudheid
- Hoesten
- Benauwdheid
- Koorts

•

Blijf thuis als er iemand in het huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten heeft. Mag je weer
komen naar de opkomsten.

•

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 thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

•

Wanneer je tijdens de opkomst toch klachten krijgt, zoals hierboven beschreven moet je
direct naar huis.

Voor de opkomst
Voordat je naar scouting gaat zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden.
•
•
•
•
•

•

Ga voor vertrek naar de WC. Er zijn gelimiteerde toiletvoorzieningen tijdens de opkomst.
Was je handen zorgvuldig met water en zeep. Doe dit minimaal 20 seconden.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de opkomst. En blijf niet hangen na de opkomst.
De aankomsttijd is aangepast en zal nu van 12:50 tot 13:00 duren.
Kom als het mag/kan alleen naar de opkomst. Kan dat niet, laat dan één ouder/verzorger
jouw brengen. Je wordt dan afgezet op de parkeerplaats van ons terrein. Je ouder/verzorger
vertrekt hierna meteen.
De fietsenstalling wordt alleen gebruikt door de dolfijnen zelf. Hier willen wij geen
ouders/verzorgers zien i.v.m. de 1,5m afstand die gehanteerd moet worden.

•

Het gebouw is afgesloten, maar we hebben ervoor gekozen om de dolfijnen alsnog de
kapstokken te laten gebruiken.

•

Als je blessures hebt en er gebeurt wat kunnen we niet ingrijpen dus bekijk eerst of je wel
naar de opkomst kan. En als je naar de opkomst komt vertel dit dan aan één van de leiding.
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Tijdens de opkomst
•

De opkomsttijd is aangepast en zal nu van 13:00 tot 14:30 duren. Dit om de andere
speltakken tijd te geven om contactpunten te desinfecteren. En de volgende speltak tijd te
geven om voor te bereiden.

•

De opkomsten bevinden zich buiten. En na het openen zullen we naar het bos gaan aan de
overkant of naar de brandgang.

•

Als het voorspeld is dat het gaat regenen, wordt er een thuisopkomst gegeven. Iedere
woensdag zal er een berichtje verschijnen in de WhatsApp groep waarin staat of de opkomst
bij het mezennest bevindt of dat het thuis wordt gehouden.

•

Door de huidige situatie mogen we maar met maximaal 3 leiding de opkomst draaien.
Hierdoor kunnen we jammer genoeg geen vriendjes en vriendinnetjes ontvangen, zodra we
weer op volle toeren mogen draaien van de overheid, zijn jullie vriendjes en vriendinnetjes
van harte welkom om een kijkje te nemen.

•

In onze opkomsten hebben we vaak een drinkmoment. Wij als leiding mogen geen limonade
maken voor de dolfijnen. Dus neem je eigen drinken mee.
In de toiletruimte wordt nog maar 1 toilet gebruikt en er mag niet worden gedoucht. Er mag
maar 1 persoon in het gebouw aanwezig zijn.

•

Na de opkomst
•

•
•

Ook het ophaal tijdstip is aangepast deze is nu van 14:30 tot 14:40 zorg met het ophalen
ervoor dat de 1,5m wordt gehandhaafd. Zodra uw dolfijn is opgehaald is er geen moment om
nog te kletsen met de ouders/verzorgers. Het wordt op prijs gesteld om dan meteen te
vertrekken.
Als de dolfijn zelfstandig naar huis kan wordt er verwacht dat de dolfijn meteen na de
opkomst naar huis gaat. Het is niet mogelijk om nog te blijven ‘’hangen’’.
Wanneer je weer thuis bent is het belangrijk om direct je handen te wassen. Doe dit
zorgvuldig en minimaal 20 seconden.

Tot slot
Mogen er nog vragen zijn dan kan er worden gemaild naar dit adres: corona@meestoxopeus.nl Of via
WhatsApp in onze groepsapp of privé naar de leiding.
Het wordt op prijs gesteld dat deze regels worden behandeld met de dolfijn voordat hij/zij naar de
opkomst komt. Zodat er geen misverstanden kunnen komen.
De dolfijnen hoeven tussen elkaar geen 1,5m afstand bewaren. Maar de ouders en leiding wel. Wij
als leiding behouden onderling 1,5m afstand. Na deze tijd kunnen we weer contactspellen doen en
kan de leiding ook weer meespelen.
Wees voorzichtig, blijf gezond en tot zeer binnenkort.
Groetjes van Bagheera, Baloe, Chil, Kaa en Raksha
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