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Coronaprotocol Scouting Cunera St. Marcellinus 

d.d. 14-10-2020 
 
Scouting Cunera St. Marcellinus 
Bartelinkslaantje 44 
7558 PS Hengelo 
Geldig per: 2-10-2020 
Geldig tot: onbepaalde tijd 
 
Er is een corona-coördinator aangesteld binnen onze groep. Deze persoon is contactpersoon voor 
gemeente, leden, ouders/verzorgers en leiding. 
Corona coördinator: Niek Laverman 
Telefoon: 06-20868552 
E-mail: nieklaverman@hotmail.com  
 
Dit protocol is gebaseerd op: FACTSHEET MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS update: 14 oktober 
2020 
 
Algemeen 

• Dit protocol is van toepassing op leden, ouders, verzorgers, leiding en overige kaderleden tenzij 
anders vermeld. 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, keelpijn, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, keelpijn, 
hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur 
geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus of in 
afwachting van het testresultaat is. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 
(geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar). 

• Mocht je in de twee weken na opkomst verschijnselen vertonen van het coronavirus, meld dit dan 
bij de leiding en/of corona coördinator. 

• Leden en leiding gaan thuis naar het toilet, het sanitaire op de blokhut wordt zo min mogelijk 
gebruikt. 

• Opkomsten vinden buiten plaats, tenzij het echt niet anders kan. 

• Leiding mag tijdens de opkomst drinken uitdelen. Maak daarbij gebruik van wegwerpbekertjes, die 
niet opnieuw gebruikt worden. Het bestuur zal zorgen dat deze in de leidingkamer aanwezig zijn. 
Mochten ze toch op zijn, kijk dan op zolder. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Schud geen handen. 

• Was je handen voor en na iedere opkomst (minimaal 20 seconden). 
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Leden/ouders/verzorgers 

• Een lid is maximaal 10 minuten voor aanvang van de groep op scouting. 

• Als een ouder of verzorger hun kind naar scouting brengen, zetten zij deze bij de poort af, ze gaan 
niet mee het terrein op en gaan direct terug naar huis. 

• Een ouder/verzorger komt alleen hun kind brengen en neemt geen andere gezins-/familieleden 
mee. 

• Een ouder/verzorger is maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig om hun kind op te halen en 
blijven buiten de poort wachten. 

• Een ouder/verzorger/lid gaat direct na de opkomst naar huis. 

• Ook buiten de poort wordt er 1,5 meter afstand gehouden (ook door de ouders). 

 
Leiding 

• Draai buiten opkomst indien mogelijk. 

• Zorg voor goede ventilatie als je binnen draait/overlegd. Houd ramen en deuren geopend, als je 
binnen opkomst draait. Ook als je bijvoorbeeld met leiding in de leidingkamer zit. 

• Gebruikte materialen dienen zo min mogelijk tussen leden te rouleren, met in acht neming van de 
hygiëneregels. 

• De materialen die tijdens de opkomst gebruikt zijn worden na gebruik gedesinfecteerd. 

• Ook het toilet wordt, als deze gebruikt is, na de opkomst gedesinfecteerd. 

• Zorg ervoor dat er altijd voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig zijn op toilet en bij de 
wasplaats. Mocht dit opraken, neem dan contact op met het bestuur. 

• Leiding houdt tijdens andere momenten dan sport-, spel- en bewegen 1,5 meter afstand tot elkaar 
en tot leden in de speltakken scouts en ouder. 

• Laat je activiteiten beoordelen door je groepsbegeleider als je twijfelt of een activiteit kan. 

• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 
gebeurt. 

• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden. 

• Inventariseer welke kinderen wel en niet meedraaien bij de opkomsten, houdt dit ook bij! 

• Na de opkomst wordt er opgeruimd en schoongemaakt.  

• Er mag na de opkomst niet nagezeten worden! (De opkomst nabespreken is met in acht name van 
de regels geen probleem). 

 

Explorers/Roverscouts/STAM 

• De maximale eindtijd van de opkomsten is 23:30, daarna is de opkomst afgelopen en wordt er ook 
niet meer nagezeten. 

• Roverscouts en STAM mogen geen fysieke opkomsten meer draaien. Digitale opkomsten mogen 
natuurlijk wel. 

 

Bijeenkomsten 

• Bijeenkomsten en vergaderingen gaan niet door.  

• Klussen kan alleen als dit noodzakelijk is en met maximaal 4 personen. Dit kan niet tijdens 
opkomsten. 
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