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Coronaprocol 
 

Dit protocol is gebaseerd op de nieuwe maatregelen van de overheid en het advies van Scouting Nederland. De 

regels gaan in op vrijdag 2 oktober en zijn geldig totdat anders wordt gecommuniceerd. 

Algemeen 
• Het in acht nemen van 1,5 meter afstand geldt: 

o Tussen leiders en Scouts, Verkenners en Explorers tijdens andere momenten dan sport-, spel- 

en bewegingsactiviteiten. 

• Het in acht nemen van 1,5 meter afstand geldt niet: 

o Tussen de leden onderling. 

o Tussen leiders bij Bevers en Welpen. 

o Tussen leiders en leden bij sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. 

• Het is belangrijk altijd te weten wie aanwezig is, zodat zo nodig meegewerkt kan worden aan een 

contactonderzoek. Vrijwilligers en leden dienen zich dus altijd af te melden indien zij niet aanwezig 

zijn. 

• Indien er sprake is van een coronabesmetting binnen de groep worden de leden geïnformeerd, zodat 

zij alert zijn op eventuele klachten. Dit gebeurt anoniem. De GGD informeert (indien nodig) leden in 

het kader van bron- en contactonderzoek met verdere instructies. 

• We adviseren ouders en verzorgers om hun kinderen te informeren over de algemene veiligheids- en 

hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

Veiligheid- en hygiëneregels 
• Bij klachten blijf je, ongeacht leeftijd, thuis. Scouting is geen school, daarom ga je bij verkoudheid ook 

niet naar Scouting. Krijg je klachten bij Scouting? Ga direct naar huis en laat je testen. 

• Ben jij of is een van je huisgenoten in afwachting van een coronatest? Dan kom je niet naar Scouting. 

o Negatief getest? Pas als je helemaal geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting. 

o Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de richtlijnen van de GGD. Als je helemaal 

beter bent kun je weer naar Scouting komen. 

• Op vakantie geweest in een gebied met oranje reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar 

Scouting. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Aanwezige binnenlocaties houden we zoveel mogelijk gesloten. Zorg er daarom voor dat je thuis al 

naar het toilet bent geweest. 

• Was je handen thuis met water en zeep voor en na het scoutingprogramma, minimaal 20 seconden. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

• Voor én na de opkomst van iedere speltak, wordt sanitair grondig schoongemaakt. 

• Zorg bij het sanitair voor voldoende handzeep om handen te kunnen wassen en voor papieren 

handdoekjes. 
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Maatregelen m.b.t. programma en vervoer 
• Alle activiteiten vinden buiten plaats, tenzij het echt niet anders kan. 

• Indien het programma binnen plaatsvindt, zorg dan voor voldoende ventilatie. 

• Opkomsten worden zoveel mogelijk op en rondom het eigen terrein georganiseerd. 

• Leden komen zoveel mogelijk zelf naar Scouting. Als leden gebracht worden blijven ouders bij de fiets 

of in de auto: ouders komen niet op het terrein. 

• Waar nodig functioneren daartoe aangewezen leiders als verkeersregelaars. Ouders en kinderen 

dienen de instructies van deze leiders te allen tijde op te volgen. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin van het programma aan op de locatie en ga direct na 

afloop van het programma naar huis. 

• Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij het programma. Ouders/verzorgers/begeleiders dienen 

dus gelijk na het brengen van de kinderen de locatie weer te verlaten. 

• Ouders/verzorgers/begeleiders hebben geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens 

als na het programma. 

• Leiders hebben voor en na het programma ruimte om voor te bereiden en op te ruimen. Zorg dat het 

programma klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. 

Locaties en tijden 
• Het programma vindt op de volgende locaties plaats: 

Bevers/Welpen: vierde veld bij basisschool Margraten 

Scouts/Verkenners/Explorers: voetbalwei in Scheulder 

• Om drukte te voorkomen laten we de kinderen gefaseerd de locaties betreden. De begin- en 

eindtijden van de programma's zijn daarom tijdelijk aangepast: 

Bevers: 19:00 - 20:30 

Welpen: 19:05 - 20:35 

Scouts: 19:00 - 20:30 

Verkenners: 19:05 - 20:35 

Explorers: 19:10 - 20:40 

Materialen 
• Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld worden. 

• Poets en desinfecteer de gebruikte materialen na afloop van het programma altijd. 

• Vul iedere week na het programma de logboeken in, zodat duidelijk is welke materialen jullie de week 

erna nodig hebben en geen groepen dezelfde materialen gebruiken. 
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Teamleiders 
• Er moeten altijd corona-verantwoordelijken op locatie aanwezig zijn die herkenbaar zijn door het 

dragen van een hesje. Voor Scouting Margraten zijn dit de teamleiders. Ben je niet aanwezig, wijs dan 

één van de andere leiders van je groep aan als corona-verantwoordelijke. 

• De teamleiders/corona-verantwoordelijken moeten bij het maken en uitvoeren van het 

scoutingprogramma altijd de gestelde regels en maatregelen in acht nemen om zo op een 

verantwoorde en veilige manier programma te kunnen draaien; 

• Spreek leden, ouders en leiding erop aan als zij de regels overtreden en instrueer de rest van de 

leiding dat zij ook leden en ouders aanspreken; 

• Bij het brengen en ophalen van de kinderen functioneren tenminste twee leiders als 

verkeersregelaars. De teamleiders zullen deze verkeersregelaars voor aanvang van het programma 

aanwijzen; 

• Teamleiders zijn eindverantwoordelijk voor het naleven van alle regels. Dit betreft ook het 

schoonmaken van materialen na afloop van het programma. 
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