Beste ouders, lieve leden
Weekends mogen nog steeds doorgaan, hoera! We volgen het algemeen protocol en een
bijhorend draaiboek waarin de nodige maatregelen uitgelegd staan. Om deze maatregelen op
te stellen werd er binnen de jeugdsector samengewerkt met virologen en medische experts.
We leggen je hier de belangrijkste maatregelen uit, lees dit zeker goed door.
Gezien we de maatregelen volgen, verkleinen we de kans dat er een uitbraak van het
coronavirus kan zijn op weekend.
Wie mag mee?
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft (hoesten,
verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen) blijft verplicht
thuis.
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen, te raadplegen via :
https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest
van een dokter nodig om mee te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te
brengen.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op
te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de
voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.
Leden die (oppervlakkig) contact hadden met iemand met corona in de 14 dagen voor het
weekend kunnen helaas ook niet mee.
Stel dat er toch iemand ziek wordt op weekend, dan volgen we de algemene noodprocedure
die opgesteld werd. We voorzien een aparte ruimte waar de zieke kan rusten en laten een
huisarts komen om de zieke te onderzoeken en te kijken of we extra stappen moeten
ondernemen.
Mocht je kind ziek worden op weekend of we moeten bepaalde stappen uit
de noodprocedure ondernemen, dan kan het zijn dat we je opbellen om je
zoon/dochter te komen ophalen. Zorg ervoor dat je daartoe gedurende het
hele weekekend de mogelijkheid hebt.
Bubbels
Net zoals op de activiteiten werken we met contactbubbels van maximum 50 leden
en leid(st)ers. Binnen deze bubbels zullen we samen spelen, eten, slapen … Binnen de
bubbels hoeven we geen afstand te houden, de leiding draagt een mondmasker bij
activiteiten die binnen doorgaan. Dat zorgt ervoor dat we zoals andere jaren leuke
activiteiten kunnen doen. We moeten wel opletten dat we voldoende afstand houden
tot de andere bubbel(s).

Deze bubbels zullen het hele weekend behouden worden. Zitten er twee of meer van
jouw kinderen in verschillende bubbels? Hou daar dan zeker rekening mee bij het
inpakken van bagage. Zorg ervoor dat ze geen materiaal moeten delen. Broers en
zussen zullen gedurende het weekend amper contact hebben met elkaar.
We houden bij de activiteiten ook rekening met volgende aandachtspunten:
Ø We doen zoveel mogelijk activiteiten buiten, in openlucht is het risico
op besmetting nog te verkleinen.
Ø We beperken het contact met externen.
Ø We letten erop dat we voldoende rust inbouwen.

Aankomst en ophalen
Mogen wij vragen aan de ouders om tijdens het afzetten en ophalen
steeds een mondmasker te dragen en afstand te houden.

Vragen
Hebt u vragen aarzel dan niet ons te contacteren via hoofdleiding@ksanazareth.be of via de
groepsverantwoordelijken.
Joro: joro@ksanazareth.be
Roeiers: roeiers@ksanazareth.be
Jongknapen: jongknapen@ksanazareth.be
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen.

