COVID-19 Maatregelen JVW Moergestel
JVW Moergestel hanteert in overleg met de gemeente de actuele versie van het
protocol Samen op Kamp in 2021 (https://wegaanopzomerkamp.nl/)
Hieronder staan een aantal belangrijke punten uit dit protocol (9 juli 2021).
Deelnemers & vrijwilligers
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Bij aankomst doet iedereen de gezondheidscheck van het RIVM. Wanneer één van de vragen
met ‘Ja’ beantwoord wordt, is deelname niet mogelijk.
Kinderen of vrijwilligers met chronische klachten die regelmatig verkouden of ‘snotterig’ zijn
voldoen niet aan de gezondheidscheck en kunnen helaas niet deelnemen. Een uitzondering
hierop vormen de kinderen en vrijwilligers met bekende chronische luchtwegklachten, zoals
astma of hooikoorts, zonder koorts en benauwdheid, kunnen wel meedoen.
Gebruik van het corona toegangsbewijs is helaas niet geldig (vaccinatie, negatieve (thuis)test
of doorgemaakte besmetting.)
Kinderen of vrijwilligers die in de periode voor de JVW klachten ontwikkelen en zich laten
testen bij de GGD kunnen na een negatieve test én wanneer zij klachtenvrij zijn, weer
deelnemen. Indien een deelnemer of vrijwilliger zich niet laat testen, geldt dat hij/zij 24 uur
klachtenvrij moet zijn om mee te kunnen doen aan de JVW.
Ziekteverschijnselen tijdens de JVW moeten direct bij iemand van het Paarse team gemeld
worden. Indien iemand positief getest is, dan moet dit per direct via de e-mail gemeld
worden via corona@jvwmoergestel.nl zodat eventuele acties uitgezet kunnen worden.
JVW Moergestel werkt met dagprogramma’s, het hanteren van meerdere kampbubbels is
daardoor niet mogelijk. Wel wordt getracht de groepen A & B/C zoveel mogelijk gescheiden
te houden.
Activiteiten vinden zoveel als mogelijk buiten plaats.
JVW Moergestel hanteert de landelijke basisregels voor persoonlijke hygiëne:
o Was je handen goed met water en zeep. Droog daarna je handen goed.
o Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
o Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten (zelf meenemen!), gooi deze
daarna weg en was je handen.
o We schudden geen handen.
We maken gebruik van meerdere locaties. Op de vaste locaties is een toiletvoorziening
aanwezig waar handen gewassen kunnen worden.
Iedereen van 18 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand houden, behalve bij sport- en
spelactiviteiten waar afstand houden niet mogelijk is.
Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje verplicht in een auto met meerdere personen
uit een ander huishouden, in een touringcar of in een huifkar. Hier dien je zelf voor te zorgen.
Zorg dat je er altijd eentje bij je hebt!

Neem bij vragen contact met ons op via corona@jvwmoergestel.nl

Woensdag 18 augustus 2021

