Beste ouders,
Ondanks het positieve nieuws zal het zomerkamp in 2020 er anders uitzien dan
we gewend zijn.
Om de kampen zo coronaproof en verantwoord mogelijk te organiseren, heeft
KLJ Nationaal een draaiboek voorzien. Dat draaiboek geeft ons zeer concrete
richtlijnen en maatregelen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te
bereiden. Daarom hebben wij alle richtlijnen eens op een rijtje gezet voor jullie.
1. VOOR het kamp:
o
o
o
o
o

Uw kind(eren) mogen de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel
ziektesymptoom (*) vertonen. Beperk liefst andere kampen de week voor
het KLJ-kamp.
Is uw kind de 14 dagen – gerekend vanaf het laatste contactmoment voor de start van het kamp in contact geweest met een besmet persoon?
Dan mag hij/zij niet deelnemen aan het kamp.
Zit uw kind in een risicogroep (**) voor corona, moet uw kind een attest
krijgen van de huisarts om mee te mogen op kamp.
Vul het nieuwe medische fiche in, hierin verklaart u ook dat uw kind de
vijf dagen voor het kamp niet ziek is (geweest). Dit medische fiche geeft u
af bij vertrek aan de leiding.
Bij vertrek aan de bus wordt bij elk lid de temperatuur gemeten.

Wanneer mag uw kind niet mee op de bus?
o
o
o
o
o

Hij/zij heeft tijdens de vijf dagen voor kamp ziektesymptomen vertoond.
Uw kind heeft de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand die
besmet was met corona.
Hij/zij zit in een risicogroep voor corona, maar heeft geen attest van de
huisarts mee.
Hij/zij heeft het nieuwe medische fiche niet mee.
Hij/zij heeft koorts wanneer zijn/haar temperatuur wordt gemeten aan de
bus.

2. Tijdens het kamp:
o
o
o
o
o

Broers en zussen in verschillende bubbels mogen tijdens het kamp GEEN
contact hebben met elkaar.
Wanneer uw kind ziektesymptomen vertoond, zijn wij genoodzaakt u
direct te verwittigen en zal u worden gevraagd om hem/haar te komen
halen op kamp.
Is uw kind naar huis gestuurd met symptomen van corona? Laat
hem/haar dan zo snel mogelijk testen. Verwittig de leiding zo snel
mogelijk wanneer u de testresultaten heeft.
Is er een kind dat positief test voor corona? Dan zullen alle ouders van de
bubbel van het kind verwittigd worden en zullen alle kinderen van die
bubbel zo snel mogelijk naar huis moeten.
Tijdens het kamp zijn wij verplicht om gegevens bij te houden, wie bij
welke activiteit aanwezig was en wie met wie contact heeft gehad.

o

Er zal in elke bubbel een EHBO-verantwoordelijke zijn, die zich bezighoudt
met de zieken.
- Knipogen: Maarten Gevaert: 0479 07 27 73
- Liffers en Jokers: Hanne De Langhe: 0499 10 63 61
Met hen kan je voor/tijdens/na het kamp contact opnemen in verband
met vragen/ziekte.

3. NA het kamp
o

o

Bij afloop van het kamp zal er geen bezoekdag gehouden worden. Bij het
afhalen van uw kinderen zullen er verschillende uren per bubbel gegeven
worden, zodat het contact tussen verschillende bubbels tot een minimum
wordt beperkt. Let hier ook op wanneer u kinderen heeft in beide bubbels.
De kinderen die reeds zijn opgehaald, kunnen dan niet mee naar het
terrein van de andere bubbel.
Vertoont uw kind 14 dagen na het kamp ziektesymptomen? Verwittig dan
de EHBO-verantwoordelijke van elke bubbel of de hoofdleiding. Zo kunnen
wij verdere maatregelen nemen naar de rest van de bubbel toe.

Wij zouden jullie met de hele leiding groep alvast heel erg willen bedanken voor
jullie begrip en medewerking!
(*) Ziektesymptomen:
o Koorts
o Hoesten
o Moeilijk ademen
o Keelpijn
o Verstopte neus
o Diarree
(**) Risicogroepen:
o Chronische hartaandoening
o Diabetes
o Overgewicht
o Rokers

