
Corona & Scoutingopkomst

De Spelregels

Veiligheid en gezondheid voor onze jeugdleden en vrijwilligers staan voorop. Daarom houden wij ons aan de spelregels.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. 

Voorlopig gaan alleen de Verkenners (12 t/m 15 jaar) en de Wilde vaart (15 t/m 17 jaar) weer van start

Dit doen we om drukte te voorkomen. Is 

het niet mogelijk alleen te komen? Maak 

dan gebruik van de Kiss & Ride.

Vanaf 12 jaar zelf naar de opkomst!

Kom niet eerder dan 5 minuten voor de 

opkomst. Na de opkomst gaat iedereen 

direct naar huis.

Kom op tijd. We stoppen ook op tijd!

6 keer Nee is Oké.

1. Heeft uw Scout afgelopen 24 uur milde klachten als 

hoesten, keelpijn, loopneus, niezen of verhoging gehad?

2. Heeft uw Scout last van plotseling reuk- en/of 

smaakverlies?

3. Heeft een huisgenoot koorts of benauwdheidklachten?

4. Is in de afgelopen 7 dagen het Coronavirus bij uw Scout 

vastgesteld?

5. Is in de afgelopen 10 dagen bij een huisgenoot het 

Coronavirus vastgesteld?

6. Is uw Scout in quarantaine omdat hij/zij contact heeft 

gehad met iemand bij wie het Coronavirus is vastgesteld?

Doe de gezondheidscheck!

Tijdens de opkomsten wordt zo min 

mogelijk eten en drinken uitgedeeld. Kan 

je echt niet zonder water, neem dan een 

flesje mee van huis.

Geen eten en geen drinken.

De toiletten gebruiken we zo min 

mogelijk. Ga daarom thuis naar het toilet. 

Er is 1 toilet open voor noodgevallen.

Ga thuis naar het toilet!

Wanneer het plotseling hard regent dan 

kunnen we binnen schuilen om daarna 

buiten verder te gaan met de opkomst. 

Blijft het de rest van de opkomst slecht 

weer dan stoppen we eerder.

Bij slecht weer geen opkomst.

Update
9 februari

Ben jij op vakantie geweest in een 

risicogebied? Blijf dan 2 opkomsten thuis.

Op vakantie in risicogebied?


