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Coronaprotocol Scouting Cunera St. Marcellinus 

 
 
Scouting Cunera St. Marcellinus 
Bartelinkslaantje 44 
7558 PS Hengelo 
Geldig per: 6-11-2021 
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: Robin Keizer  
Telefoon: 06-51808730 
E-mail: secretaris@cunmar.nl   
 
Dit protocol is gebaseerd op: Scouting en Corona update 6 november 2021 
 
Dit protocol is van toepassing op leden, ouders, verzorgers, leiding en overige kaderleden tenzij 
anders vermeld. 

 

Algemeen 

§ Houd je aan de algemene corona- en hygiënemaatregelen.  
§ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

 
§ Was	vaak	je	handen	en	nies	in	je	elleboog.	Geef	geen	handen.	 
§ Zorg	dat	iedereen	zich	prettig	en	veilig	voelt.	1,5	meter	is	een	veilige	afstand.	 
§ Zorg	binnen	voor	voldoende	frisse	lucht	en	ventilatie.		

 
§ Heb	je	klachten?	Blijf	thuis	en	laat	je	testen,	ook	als	je	gevaccineerd	bent.	 

 
§ In afwachting van een coronatest blijf je thuis. Ook als je in quarantaine moet blijf je 

thuis.  
 

§ Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Als je uit 
isolatie bent mag je weer naar Scouting.  

 
§ Negatief getest? Dan mag je weer naar Scouting (tenzij de quarantaineperiode nog niet 

voorbij is).  
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Coronatoegangsbewijs: (QR)  

§ Bevers, welpen, scouts en explorers tot 18 jaar en de leiding van deze speltakken, 
hoeven geen corona- toegangsbewijs te tonen bij de opkomsten.  

§ Leden, vrijwilligers en externen (zoals ouders) van 18 jaar en ouder zijn bij binnen 
activiteiten verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen.  

§ I.o.m. de speltak zal er een persoon worden aangewezen die verantwoordelijk is voor 
het scannen en dus de controle bij de ingang.  

§ Activiteiten met externen, zoals ouders, zijn toegestaan. Het coronatoegangsbewijs is 
verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar als opkomsten (gedeeltelijk) binnen zijn.  

 

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. Met ophalen blijft de 
ouder of verzorger buiten de poort wachten.  

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

 
Leiding 

§ Er zijn strengere schoonmaak richtlijnen, waarbij vooral het toilet, als deze gebruikt is, 
na de opkomst gedesinfecteerd wordt. 

§ Zorg ervoor dat er altijd voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig zijn op 
toilet en bij andere was plekken. Mocht dit opraken, neem dan contact op met het 
bestuur. 

§ Dringend advies om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

§ Heeft je speltak leden uit de verschillende leeftijdscategorieën, dan gelden de regels die 
gelden voor de oudste leden. 

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

§ Inventariseer welke kinderen wel en niet meedraaien bij de opkomsten. 

§ Let op hygiëne bij eten, drinken en alle kookopkomsten.  

 

 


