
Coronamaatregelen op kamp 
Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt ons alle maatregelen aan jullie mee te geven. Voorlopig zijn dat 

deze, maar updates kunnen steeds plaatsvinden. In principe staan alle benodigdheden voor het kamp 

op de uitnodiging, maar Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt ook aan een lijst van materiaal. Wij geven 

zo’n updates dus zeker door.  

Wij moeten ook benadrukken dat indien het kind wordt meegestuurd op kamp, ouders de 

verantwoordelijkheid dragen. De leiding draagt deze verantwoordelijkheid niet.  

Wie kan er mee?  
Als het kind vijf dagen voor het kamp geen ziektesymptomen (van milde tot ernstige 

luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) vertoont, mag hij of zij 

mee op kamp. Als het kind echter diabetes, een hartziekte, een long-of nieraandoening of een 

verzwakt immuunsysteem heeft, mag het kind enkel en alleen mee als zijn of haar dokter daar 

toestemming voor geeft. De risicogroep van 65 plus is absoluut uit den boze, ook om het kind af te 

zetten. 

Veilig afzetten 
Bij het afzetten van hun kind dragen de ouders een mondmasker en helpen niet bij het installeren van 

hun kind. Elke bubbel moet daarbij op een ander moment aankomen (minimaal 30 minuten speling), 

ook als er broers en/of zussen moeten afgezet worden van een andere tak. We moeten aldus inspelen 

op het geduld van de ouders.  

We mogen gebruik maken van het openbaar vervoer, mits we op voorhand reserveren en alle +12-

jarigen een mondmasker dragen. Het wordt aangeraden dat als er een mix van 12+ en 12- is, om 

allemaal mondmaskers te dragen. Wij willen dus ook aan de ouders vragen dat indien het kind beschikt 

over een mondmasker, dat ze dat ook meenemen op kamp (zelfs al is het kind -12).  

Bubbels 
Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt aan om per tak een bubbel te vormen. Als leiding kan je samen 

komen, maar je moet je wel aan de regels van social distancing houden (1,5 meter). Kan dat niet, dan 

draag je een mondmasker.  

Het contact met andere bubbels wordt te allen tijde vermeden. We trachten ook zoveel als mogelijk 

materiaal per bubbel te voorzien, zodat er geen wisselwerking is tussen bubbels. Als dat wel eens moet, 

moet het materiaal grondig ontsmet worden met afwasmiddel of allesreiniger.  

Een tip die Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft, is dat we het terrein opdelen in zones door middel van 

sjorkoord (of andere). Er zijn zelfs pictogrammen beschikbaar om duidelijk te maken aan de kids waar 

ze wel en niet mogen komen.  

Elke bubbel houdt een eigen contactlogboek bij. In dat logboek hou je per bubbel bij met welke 

contacten van buiten de bubbel je in aanraking komt. Dat gaat dus zeer breed, van andere leiding, tot 

dokter, tot fourage, tot boswachter, … Kortom, IEDEREEN! In dat logboek zit ook standaard een lijst 

van alle leden op kamp (dus ook uit andere bubbels) met al hun gegevens en het moment dat ze 

aanwezig zijn op kamp.  



Fourage 
De fourage kan een eigen bubbel vormen, hoewel dat niet wordt aangeraden. We bekijken hoe we dit 

gaan aanpakken. Wat is voor hen belangrijk?  

- Vermijd onnodig winkelen. 

- Beperk het aantal dat naar de winkel gaat en noteer wie gaat (best steeds dezelfde personen). 

- Draag handschoenen en mondmasker bij het bereiden en uitdelen van het eten. 

- Als de fourage over bubbels heen kookt, deelt de leiding van de bubbel het eten uit.  

- Was alle handdoeken dagelijks 30 minuten in kokend water. 

Activiteiten 
Activiteiten gaan door in de open lucht of, als dat niet kan, in een ruimte die goed verlucht is (zet altijd 

alle ramen open). Lichamelijk contact moeten we vermijden, zeker contact via de mond. We zorgen 

ervoor dat de kids voldoende slaap krijgen (vermoeidheid werkt corona in de hand dus we letten hier 

echt op) en geef ook voldoende vrije tijd (zodat ze wat kunnen uitrusten). We blijven verder zoveel 

mogelijk op ons eigen terrein, maar mogen het terrein in principe wel verlaten. Als we dat doen, 

houden we ons aan de regels van social distancing en mondmasker wanneer nodig. Onze uitstap naar 

het zwembad mag dus wel, maar we bekijken of dat al dan niet mogelijk is en op andere tijdstippen 

voor elke groep. Ruiltochten, bezoekdagen of trektochten mogen niet.  

Hygiëne 
We wassen de handen steeds na elke activiteit, na elke maaltijd (ook 4-uurtje) en na elk toiletbezoek. 

Scouts en gidsen Vlaanderen geeft hier een coole tip: fix een tof liedje dat je zeker 40 seconden kan 

laten afspelen zodat de kinderen weten hoe lang ze moeten wassen. We moeten ook voldoende 

plaatsen voorzien om hun handen te wassen (we plaatsen wellicht veel bassins over het kampterrein).  

Wat hoesten en niezen betreft: de ‘normale’ regels gelden. Dat gebeurt in de holte van de ellenboog 

en met papieren zakdoekjes, geen stoffen! Hoewel we geen fan zijn van een wegwerpmaatschappij, 

breekt nood wet: geef zoveel mogelijk wasgerief mee dat we kunnen wegwerpen (papieren 

washandjes, zakdoekjes, …). We vragen ook om crème mee te geven voor eventuele droge handen 

door het regelmatig handen wassen.  

Alle contactoppervlakken worden dagelijks met afwasmiddel of allesreiniger gereinigd (fourage en 

leiding nemen dit op zich). Elke dag moeten ook tenten en lokalen verlucht worden (dus bijna continu 

de ramen en tentzeilen open). 

SOS, er is iemand ziek 
We stellen per bubbel een verantwoordelijke aan die zich over de zieke(n) ontfermt (met de nodige 

EHBO-kennis). We voorzien een quarantaineruimte (tent of lokaal) dat op maat ingekleed is van de 

kinderen. We moeten hoe dan ook op voorhand contact opnemen met de plaatselijke huisarts, zodat 

we die altijd kunnen inschakelen voor het geval dat. Voor de rest is er nog geen concreet plan van 

Scouts en Gidsen Vlaanderen, dat volgt later.  

We moeten ons logboek bijhouden na het kamp, zodat ze aan Contact Tracing kunnen doen indien 

iemand zich ziek zou voelen. Het eerste wat de ouders moeten doen, moest het kind zich ziek voelen 

na kamp, is uiteraard de huisarts bellen. Na het kamp kunnen ouders dus telefoon krijgen van een 

Contact Tracer indien een ander kind besmet is. 



 


