Richtlijnen in tijden van corona
groepsbijeenkomst • activiteiten • weekendkampen • cursussen

update geldig vanaf 19 december 2021
In de persconferentie van 18 december is een strenge lockdown afgekondigd tot en met 14 januari.
De lockdown heeft ook voor ons gevolgen.
Groepsbijeenkomsten kunnen, maar alléén buiten plaatsvinden op eigen terrein tussen 05.00 en 17.00 uur.
Bijeenkomsten met de hele afdeling, zoals kerst-en nieuwjaaractiviteiten en/of vergaderingen en/of cursussen zijn niet mogelijk.
JongNL Limburg wil, zeker in deze fase van de coronacrisis, samen met onze afdelingen maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen.
JongNL doet dat door mee te werken aan maatregelen van de overheid met als doel een snelle verspreiding van het virus af te remmen.
Ondanks de maatregelen wensen we iedereen fijne dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
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Fysieke groepsbijeenkomsten, met leden tot en met 17 jaar, kunnen
alléén buiten plaatsvinden tot 17.00 uur. Blokhutten zijn gesloten.
Gebruik van toilet mag en de leiding kan binnen de noodzakelijke
voorbereidingen doen (materialen pakken) om daarna buiten
de bijeenkomst te draaien.
Bijeenkomsten alleen op eigen terrein. Heb je geen eigen terrein
overleg dan met de gemeente.
Er is geen maximum groepsgrootte maar houd groepen gescheiden.
Fysieke bijeenkomsten (vergaderingen) voor leiding zijn niet mogelijk.
Een online bijeenkomst is nu de beste keuze.
Weekendkampen en overnachtingen zijn niet mogelijk.
Fysieke workshops, cursussen en activiteiten (Night of Mystery op 14 en
15 januari) en vergaderingen van JongNL Limburg gaan (in ieder geval
t/m 15 januari) niet door. Ingeschreven deelnemers krijgen bericht.
Klussen kan niet. Onderhoud in geval van nood kan wel met maximaal
2 personen.
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1,5 meter afstand houden
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1,5 meter afstand houden is verplicht.
Jeugdleden tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden.
Leiding houdt onderling afstand en afstand tot jeugd vanaf 13 jaar oud.
Tijdens sport- en spelactiviteiten, ‘als de spelbeleving erom vraagt’,
hoeft niemand, ook leiding niet, 1,5 meter afstand te houden.

Vóór en na elke groepsbijeenkomst het sanitair grondig schoonmaken.
Zorg voor handzeep en papieren handdoekjes.
Bij aankomst wassen leiding en kinderen hun handen.
Maak spelmaterialen regelmatig schoon.

Besmetting en EHBO
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Houd een aanwezigheidsregistratie bij.
Groepsbijeenkomsten alleen buiten voor leden tot en met 17 jaar,
tot 17.00 uur. Daarna direct naar huis.
Ouders en externen zijn niet welkom.
Bovenplaatselijke activiteiten, zoals van district of provincie mogen niet.

Jeugdleden tot 18 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Leiding hoeft geen mondkapje te dragen tijdens de (buiten)
groepsbijeenkomsten.
Groepsbijeenkomsten vinden alleen buiten plaats dat is de reden
waarom mondkapjes niet verplicht zijn, ook niet bij toiletbezoek
binnen.

Positief getest of in quarantaine? Blijf thuis.
Als er sprake is van een coronabesmetting, binnen de groep, dan
worden leden geïnformeerd zodat zij alert zijn op eventuele klachten.
Dit gebeurt anoniem. Zie voorbeeldbrief op jongnl.nl.
Bij een besmetting beslist de GGD op basis van een bron- en
contactonderzoek of en wie er in quarantaine moet. Werk mee met
zo’n onderzoek met het verstrekken van gegevens.
Voor het verlenen van eerste hulp gebruik je je gezonde verstand.
Lees de richtlijnen van het Rode Kruis. Kijk onder EHBO-verlenen
onder-corona.

Ter herinnering: de basisregels
•
•

Was vaak je handen, hoest en nies in de elleboog, geen handen geven.
Bij klachten: blijf thuis en laat je testen ook als je gevaccineerd bent.

