Scou ng Norvicus – COVID-19 protocol
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Kom je buiten de opkomst het gebouw in dan schrijf je je in bij de intekenlijst bij de ingang.
Leiding houdt bij welke kinderen/ leiding bij de opkomsten zijn geweest zodat eventueel meegewerkt kan
worden aan bron- en contactonderzoek.
Als je verkoudheid klachten en/of koorts hebt dan blijf je thuis. Laat je testen op corona besme ng.
Als jezelf of mensen uit jouw huishouden ziek zijn en/of klachten hebben dan blijf je thuis.
Ben je na klachten nega ef getest? Dan ben je weer welkom bij scou ng.
Op vakan e of reis geweest in een land met een oranje reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar
scou ng. Ook als je op het vliegveld getest bent.
E.H.B.O wordt verleend volgens het COVID-19 protocol van het Rode Kruis gevolgd.
Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
Was regelma g je handen met water en zeep.
Het clubhuis is verdeeld in de havenkant en de loods kant. Met aan elke kant eigen sanitaire voorzieningen.
De keuken en andere gezamenlijke ruimtes zijn alleen voor de leiding en niet meer dan twee tegelijk.
De Wilde Vaart ruimte is voor henzelf, dus geen leiding van andere speltakken jdens de opkomst.
Jeugdleden tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden jdens de opkomst.
Jeugdleden ouder dan 18 jaar houden afstand als er geen spel- en bewegingsac viteiten gedaan worden.
Leiding of andere vrijwilligers houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
Leiding hoe bij de Bevers, Dolﬁjnen en Junioren geen afstand te houden tot de kinderen.
(Bege)leiding houdt bij de zeeverkenners en wilde vaart 1.5 meter afstand tot de jeugdleden óók bij sport-,
spel- en bewegingsac viteiten.
Spreek elkaar op de 1,5 meter afstand houden aan als het niet gehandhaafd wordt. Geef elkaar de ruimte!
Iedereen gaat na de opkomst naar huis. Niet blijven hangen.
Niet noodzakelijke ac viteiten niet jdens de opkomsten, dus niet klussen als stam of TD jdens opkomst.

Opkomsten
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De opkomsten voor de jeugdspeltakken worden allemaal op het Troephuis gehouden, waarbij de aankomst
en vertrek jden gespreid zijn. Alle speltakken hebben eigen ruimtes voor opkomst.
Er wordt bij het begin van elke opkomst een gezondheidscheck gedaan bij alle aanwezigen.
Mijd elkaars opkomsten met naar binnen en buiten gaan en stem gebruik van het veld met elkaar af.
De opkomsten worden zo veel mogelijk buiten gehouden.
Vermijd ac viteiten waar veel fysiek contact is.

Schoonmaak
●

De toile en worden voor, jdens en na de opkomst schoongemaakt, ook de deurklinken.

WC loodskant

WC havenkant

Keuken

DG voor de opkomst

JW voor de opkomst JW na de opkomst

ZV 's middags

WV 's middags

BW na de opkomst

Halen en brengen
●
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De leden komen zoveel mogelijk zelfstandig naar de opkomst om drukte te vermijden.
Als leden gebracht worden dan worden ze buiten het terrein afgezet op de daarvoor bestemde plekken.
Ouders wachten in de auto of bij de ﬁets. Ouders komen niet op het terrein!
Gebruik ook de ingang bij de loods om bijvoorbeeld weg te ﬁetsen bij drukte na de opkomst.

Communica e
●
●

Als de overheid haar maatregelen aanpast welke eﬀect hebben op scou ngac viteiten dan wordt er
gekeken of het protocol nog voldoet en worden daar waar nodig wijzigingen doorgevoerd.
Als je posi ef getest bent op Corona en aanwezig geweest, neem direct contact op met Arjan Geerlings via
06-11899217 of secretaris@norvicus.nl
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