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De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist: we mogen deze 
zomer op kamp. Fioew! Dat zal dit jaar echter niet verlopen zoals 
we gewoon zijn. We moeten rekening houden met maatregelen 
en richtlijnen. Om dat alles goed te organiseren, stelden we dit 
draaiboek op. Het is gebaseerd op het algemene draaiboek voor 
het jeugdwerk van De Ambrassade. We nemen de belangrijkste 
maatregelen met je door, gidsen je door de voorbereiding en 
geven je aandachtspunten mee waar je voor, tijdens en na het 
kamp rekening mee moet houden. Twijfels of vragen?  
Bel ons gerust op het permanentienummer 03-231 07 95 of mail 
naar info@chiro.be.  
We wensen jullie een spetterend kamp toe!
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VEILIG OP KAMP: DE BASISPRINCIPES 

1

WIE ZIEK IS, MAG 
NIET MEE OP KAMP.

4

ZIEKE LEDEN, LEIDING 
OF KOOKOUDERS OP 

KAMP? VOLG HET 
STAPPENPLAN.

7

SPELEN EN 
ACTIVITEITEN 

WORDEN WAAR 
NODIG AANGEPAST. 

2

DEEL JE KAMP OP IN 
BUBBELS VAN MAXIMAAL 

50 PERSONEN.

5

IEDEREEN IS OP DE HOOGTE 
VAN DE MAATREGELEN 
DIE GELDEN OP KAMP.

8

ZORG GOED VOOR 
ELKAAR.

3

GEGEVENS 
BIJHOUDEN VAN 
DEELNEMERS IS 

VERPLICHT.

6

HYGIËNE IS  ESSENTIEEL: 
HANDEN WASSEN 

EN CONTACTOPPER-
VLAKKEN REINIGEN.

Opgelet: dit draaiboek werd eind 
mei opgesteld, gebaseerd op 
maatregelen die op dat moment 
golden. Afhankelijk van hoe de 
veiligheidsmaatregelen evolueren, 
kunnen dus ook de maatregelen in 
dit draaiboek nog wijzigen. Mocht 
dat het geval zijn, dan brengen we 
jullie daarvan op de hoogte. Hou 
dus zeker chiro.be/corona in de 
gaten voor de laatste updates.

Deze basisprincipes zijn  algemeen 
en zijn dé basis om je kamp 
te organiseren. We hebben de 
maatregelen verder uitgewerkt 
in dit draaiboek, en geven con-
crete oplossingen om je kamp te 
 organiseren, ter inspiratie. 
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WIE MAG MEE OP KAMP?
Iedereen mag mee op kamp, behalve:

 ➜ Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het 
kamp.

 ➜ Symptomen = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.

 ➜ Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, kookouders, technische ploeg, enz.

 ➜ Leden, leiding en anderen uit de risicogroep. De experts hebben een lijst  opgesteld 
met risicoprofielen die vatbaarder zijn voor het coronavirus.

Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als:

 ➜ ze een doktersattest kunnen voorleggen.

 ➜ hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma. (Je hebt dus een ziekte, 
maar je neemt er medicatie voor. Toch twijfel? Ga naar de dokter.)

Bezorg ouders de lijst met risicoprofielen die je op de website vindt, check de QR-code op 
het einde.. Ouders zijn verantwoordelijk voor de beslissing om hun kind wel of niet mee te 
sturen, en zij moeten indien nodig ook voor een attest van de dokter zorgen.

Belangrijk! Ouders sturen hun kind mee ‘op eer’. Als zij hun kind laten meegaan, geven 
ze aan dat ze de bovenstaande voorwaarden erkennen en respecteren. Het is niet aan de 
leiding om dat te controleren, wel om hen daar duidelijk over te informeren.

Zoals andere jaren vult ook nu iedereen die meegaat een medische fiche in. Daarin staat de 
belangrijkste medische informatie. Die nemen jullie zoals anders mee op kamp. 

Deze regels zijn van toepassing op iedereen die meegaat.  
Ook op leiding en de kookploeg. 

Tip!

Check op voorhand bij oud- leiding 
of sympathisanten of er nog extra 
mensen mee op kamp willen 
en kunnen. Mocht er iemand 
last minute uitvallen, dan  kunnen 
die mensen inspringen. Er zullen 
sowieso ook extra taakjes zijn 
op kamp, dus extra mensen 
 meenemen is mogelijk geen 
 overbodige luxe.

koorts

keelpijn

moeilijk ademen

verstopte neus

hoesten

diarree
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HOE WERK JE MET BUBBELS?
Wat is een bubbel?

 ➜ We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten en slapen. De 
leiding maakt bubbels van maximaal 50 deelnemers (leden, leiding en kookploeg, 
inclusief alle anderen die mee op kamp gaan).

 ➜ In die bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen 
mondmasker gebruiken.

 ➜ Er staat geen beperking op het aantal bubbels per kampterrein. Jullie kunnen 
dus met z’n allen op kamp op hetzelfde terrein, zolang jullie de groep opdelen in 
 duidelijk afgebakende bubbels.

 ➜ Er mogen meerdere afdelingen in één bubbel zitten.

Binnen een bubbel
 ➜ Spelen, slapen, eten, enz. verloopt normaal. 

 ➜ Het is dus niet nodig om mondmaskers te dragen en 1,5 m afstand te houden.

 ➜ Regelmatig handen wassen blijft wél belangrijk.

 ➜ Vermijd spelen die ‘intensief contact’ vereisen, zeker bij leden ouder dan 12.  
Denk aan mond-handaanrakingen, op elkaar hangen of liggen, gezichten vlak bij elkaar, 
dingen met de mond doorgeven, enz.

Contact tussen bubbels of met ‘externen’
 ➜ Zo weinig mogelijk. 

 ➜ De leidingsploeg is dus mee opgesplitst in bubbels.

 ➜ Toch overleg of uitwisseling nodig tussen de bubbels? Dat verloopt op 1,5 m afstand en 
als dát niet mogelijk is met mondmaskers.

Wanneer starten de bubbels?
 ➜ Voor de leiding: al bij de voorbereidingen. Hou rekening met de maatregelen die op dat 
moment in de samenleving gelden. Digitaal afspreken blijft de norm. 

 ➜ Voor de leden: bij aanvang van het kamp (bij verzamelen of afgezet worden op het 
kampterrein).



 6 | Kampdraaiboek in tijden van corona

Hoe organiseer je de bubbels?
Tip! 

 ➜ Teken de verdeling van de bubbels uit op een plattegrond en hang die op.

 ➜ Werk met kleurcodes of symbolen per bubbel op het terrein zodat leiding en leden 
weten wat ‘hun terrein en materiaal’ is. 

Dit voorzie je voor elke bubbel:

 ➜ Aparte slaapzalen of tenten

 ➜ Eigen speel- en eetruimte

 ➜ Apart sanitair en wasplaatsen: verdeel het bestaande sanitair per bubbel.

 ➜ Materiaal- en EHBO-koffers per bubbel zodat je geen materiaal hoeft ‘uit te wisselen’

 ➜ Een plek om te spelen of te schuilen bij regenweer

 ➜ Een kindvriendelijke isolatieruimte voor kinderen met ziektesymptomen

Wat als dat niet mogelijk is?

Heb je op je kampterrein een gebouw waar bubbels elkaar toch tegenkomen, bv. om 
naar het toilet of naar hun slaapzaal te gaan? Probeer in shiften te werken of voorzie 
eenrichtingsverkeer waardoor bubbels elkaar zo weinig mogelijk kruisen. Werk 
bijvoorbeeld met pijlen op de grond.

Aparte slaapzalen of tenten

Niet genoeg slaapruimte of tenten om de bubbels van elkaar te scheiden? Zoek 
extra tenten of vraag aan de leden om eigen tentjes mee te brengen om in te 
slapen. Zo kan je nog extra mensen te slapen leggen op het terrein.

Gedeelde eetruimte 

Niet voldoende eetruimte om bubbels te splitsen? Eet in shiften, verlucht de 
ruimte en reinig tussen twee shiften de contactoppervlakken zoals tafels, stoelen, 
handvaten, deurklinken, enz. Elke bubbel heeft best ook eigen bestek en borden, 
of die worden goed afgewassen voor een andere bubbels ze gebruikt.

Sanitair

Niet voldoende toiletten of douches om op te splitsen per bubbel? Werk ‘s 
ochtends en ‘s avonds in shiften, en voor de toiletten ook voor en na de platte rust. 
Tussen contacten van twee bubbels door reinig je de contactoppervlakken zoals 
waterkraantjes, deurklinken, drukknoppen, waskommetjes, enz. 

Zorg dat schoonmaakgerief daarvoor direct ter beschikking staat en stel eventueel 
iemand van de leiding aan om die schoonmaaktaak op zich te nemen. Zeker bij jonge leden.  
Vergeet niet ook dat schoonmaakgerief te reinigen.
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Materiaal

Als je toch materiaal doorgeeft, zorg voor een grondige reiniging en een goed 
overzicht van wie wat gebruikt op welk tijdstip.

Een speel- en schuilplaats bij regen

Niet iedereen kan samen in de refter(tent) spelen. Daarvoor kan je eventueel 
patrouille- of seniortenten voorzien. Kies er dan voor om in kleine tentjes te slapen 
met de leden, of voorzie een extra (shelter)tent.

Een kindvriendelijke isolatieplaats

Spreek goed af waar je kinderen met ziektesymptomen opvangt en deel ook 
dat op in bubbels. Zorg voor afleiding door boeken, kleurplaten of speelgoed te 
voorzien. Heb oog voor het psychische welzijn. Bescherm jezelf goed bij contact met 
die kinderen en bewaar altijd afstand. 

De leidingsploeg
 ➜ De leidingsploeg wordt mee in bubbels ingedeeld met hun leden. Dat wil zeggen 
dat het er helemaal anders aan zal toegaan dan je gewoon bent.

 ➜ Hou je ‘s avonds een vergadering met de leidingsploeg? Dat kan met iedereen 
samen, maar met 1,5 m afstand tussen de bubbels, en als die afstand niet 
mogelijk is met mondmaskers. Leiding kan per bubbel bijvoorbeeld elk een kant 
van de leidingstent hebben.

 ➜ Binnen jullie bubbel mag je wel gewoon contact hebben met elkaar. Net zoals 
bij de leden is dat natuurlijk geen ‘intensief contact’ (te dicht op elkaar liggen, mond-
mondcontact of mond-handcontact), maar je mag bijvoorbeeld wel vlak naast elkaar 
zitten, materiaal doorgeven aan elkaar, enz. Zorg voor een leuke manier om met de 
andere leiding uit te wisselen door bijvoorbeeld een message wall op te zetten. 

 ➜ We weten dat het niet makkelijk zal zijn, maar jullie hebben een belangrijke opdracht 
om het kamp veilig te doen verlopen. We hebben er vertrouwen in dat jullie die 
verantwoordelijkheid zullen nemen.

Voorbereidingen thuis

Digitaal voorbereiden blijft voorlopig de norm. Momenteel is het nog niet de 
 bedoeling dat jullie fysiek afspreken om voorbereidingen te treffen. Volg daarin vooral 
de veiligheidsrichtlijnen van de overheid.

Zodra fysieke voorbereidingen noodzakelijk zijn, zoals bij het klaarzetten van materiaal, 
maak je best duidelijke afspraken over wie er wanneer in de Chirolokalen mag zijn en 
zorg je er ook voor dat je contactoppervlakken goed reinigt voor je vertrekt.
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Wat met opbouw en afbraak? (voorkamp en nakamp)
 ➜ Hou bij het opbouwen van het kampterrein rekening met de bubbels die je op 
kamp vormt.

 ➜ Probeer tijdens de opbouw 1,5 m afstand van elkaar te houden. Als dat niet 
mogelijk is, draag je een mondmasker.

 ➜ Als er externen (bv. oud-leiding) helpen tijdens de opbouw of afbraak, vormen 
ze een aparte bubbel.

Om rekening mee te houden:
 ➜ Vergeet de kookploeg en andere ondersteuning niet bij de verdeling van de bubbels. 
Een kookploeg kan in een aparte bubbel, of binnen een bubbel met leden, afhankelijk 
van hoeveel volk er mee is. 

 ➜ Onderscheid tussen +12 en -12? Vanaf de leeftijd van 12 zijn er meer risico’s op het 
doorgeven van het virus, dus zijn er strengere maatregelen op het vlak van  hygiëne. 
Dat betekent: intensief contact vermijden en gebruik van mondmaskers als er  contact is 
met ‘externen’ (bv. op de bus naar je kamp).  
Je hoeft +12 en -12 dus niet per se te scheiden, maar dan gelden wel de ‘strengste’ maat-
regelen, ook voor de -12-leden in die bubbel.

 ➜ Broers en zussen hoeven niet in dezelfde bubbel. Beschouw hen als twee aparte deel-
nemers. Informeer hen wel op voorhand dat ook zij dan tijdens het kamp weinig direct 
contact met elkaar zullen kunnen hebben. Vraag ouders dus om voldoende eigen spullen 
per kind te voorzien. Shampoo en tandpasta delen over de bubbels heen is bijvoorbeeld 
niet toegelaten.

 ➜ Liefjes op kamp? Als zij in een aparte bubbel zitten, hebben ze ook geen contact.

 ➜ Op het kampterrein heeft elke bubbel een eigen plek, zoveel mogelijk afgescheiden 
van andere bubbels.

 ➜ Komen de jongste leden later op kamp? Voorzie daarvoor plaats in een bubbel waar ze 
bij kunnen aansluiten. Een bubbel kan bv. met 30 starten en aangevuld worden tot 50.
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HOE DOE JE DE 
KAMPVOORBEREIDINGEN?
Er komt ongetwijfeld wat extra werk bij de voorbereidingen kijken. Om daarover vlot af te 
stemmen met je leidingsploeg kan je de checklist gebruiken die op de website staat, scan 
de QR-code op het einde.

Administratie en inschrijvingen

Drie documenten zijn van cruciaal belang voor de opvolging van de corona-
maatregelen:

1. Medische fiches per deelnemer

2. Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens

3. Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden

Aanwezigheidslijst

Zorg dat je een duidelijk overzicht hebt van wie jullie allemaal mee op kamp 
hebben, én – in het geval van de leden – een overzicht van contactpersonen (mama, 
papa, grootouders,…) die jullie kunnen opbellen in geval van ziekte of bij vragen.

Het contactlogboek

Het contactlogboek speelt een cruciale rol. Dat logboek kan na jullie kamp 
 opgevraagd worden door de contacttracers van de regering om zo besmettingen op 
te sporen. Vul dat dus waarheidsgetrouw in en bewaar het tot minstens 1 maand na 
jullie kamp op een veilige plaats. Spreek dus goed af bij wie of waar je dat bewaart. 

Dat logboek is geen controledocument. Vanuit Chirojeugd Vlaanderen zullen we het 
nooit opvragen. Het is vooral belangrijk om de verspreiding van de ziekte in kaart te 
brengen, indien nodig. 

In het logboek hou je een overzicht bij van:

 ➜ Wie in welke bubbel zit

 ➜ Welke maatregelen jullie nemen om die bubbels gescheiden te houden

 ➜ Alle ‘externe’ contacten:

 ➜ Contacten tussen bubbels: bv. een lid dat per ongeluk bij een andere bubbel 
terechtkomt, leiding die overlegt, enz.

 ➜ Contact met iemand van buiten jullie kamp, bv. levering van eten of post.

Een sjabloon van zo’n contactlogboek vind je in de bijlagen op de website, scan de QR-code 
op het einde.
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De kampinschrijvingen

 ➜ We weten dat de maatregelen ook financiële gevolgen zullen hebben. Verhoog 
echter niet zomaar het inschrijvingsgeld. Corona brengt voor iedereen financiële 
moeilijkheden mee, ook voor ouders en gezinnen. 

 ➜ Zorg dat ouders voldoende informatie hebben. Je vraagt hen om hun kind mee te 
sturen tijdens een periode die voor iedereen spannend is. Organiseer eventueel een 
digitaal infomoment en zorg dat ze weten bij wie ze terechtkunnen met vragen en 
bezorgdheden. Op de Chirosite vind je tips om dat te organiseren.

 ➜ Wijs op het belang van goed ingevulde medische fiches. Die kunnen ze bij vertrek 
afgeven zodat je de juiste informatie hebt. Zorg dat je van belangrijke info al op 
voorhand op de hoogte bent, zoals voedselintoleranties, medicatie, enz.

 ➜ Zorg dat je de nodige informatie en materialen hebt om je aanwezigheidslijst, 
contactlogboek en medische fiches goed bij te houden. 

 ➜ Pas ook je bivakadministratie in het GAP aan naar de werkelijke situatie. Veranderen 
jullie nog van kampplaats? Zochten jullie een alternatief voor het buitenlands kamp? 
Zorg dat we bij Chirojeugd Vlaanderen op de hoogte zijn. Tip: controleer ook de gsm-
nummers van jullie contactpersonen. Zo komen wij niet bij jullie mama of papa uit als we 
jullie willen contacteren. 

Communicatie
Goede communicatie is belangrijk. Zorg ervoor dat iedereen goed op de hoogte is en maak 
duidelijke afspraken.

Neem zeker contact op met de volgende mensen:

 ➜ Uitbater van je kampplaats

 ➜ Ouders en leden

 ➜ Kookploeg

 ➜ Huisarts

In de bijlagen op de website vind je een checklist om na te gaan wat je zeker tegen wie 
moet vertellen. 
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Materiaal
Welk materiaal zal je dit jaar als groep extra meenemen op kamp? In de bijlagen op de 
website vind je een lijst met extra materialen om mee te nemen. Spreek goed af wie wat 
voorziet, ook met de uitbater van je kampplaats. Zij hebben zich vaak ook al voorzien op 
maatregelen.

Op sectorniveau zijn we in gesprek om hygiënepakketten te kunnen aanbieden voor weinig 
geld of indien mogelijk zelfs gratis! Zodra er nieuws is, zien jullie dat zeker verschijnen. Hou 
dus goed de website in het oog: chiro.be/corona.

Materiaal inladen en tenten opzetten

 ➜ Verzamelen, materiaal inladen en je kampplaats klaarmaken verloopt in dezelfde 
bubbels waarin je leiding tijdens het kamp ook verdeeld is. 
Lukt het niet om alles voldoende op te delen tussen de bubbels? Gebruik dan mond-
maskers en handschoenen, hou zoveel mogelijk afstand, was je handen en reinig 
alle contactoppervlakken.

 ➜ Gebruik altijd je gezond verstand. Twijfel je of iets oké is? Dan ben je beter een 
 beetje strenger om op veilig te spelen.

 ➜ Ga je ergens materiaal ophalen (bv. uitleendiensten)? Volg de veiligheids-
voorschriften die bij hen gelden. Als ze bijvoorbeeld vragen dat je handschoenen en 
een mondmasker draagt, dan doe je dat.

 ➜ Wees gerust inventief: er zijn zeker systemen en een taakverdeling uit te werken om 
volgens de bubbels te werken of afstand te houden.

Enkele voorbeelden:

 ➜ Tenten ophalen bij de ULDK 
Laat leiding uit bubbel 1 de tenten ophalen voor iedereen. Zorg ervoor dat je de 
contactoppervlakken voldoende reinigt voor de leiding uit een andere bubbel. Als de 
tenten twee dagen uit omloop blijven, hoeft dat niet.

 ➜ Materiaal klaarzetten 
Verdeel de leiding van de verschillende bubbels over verschillende ruimten. Stel: je 
hebt een stockageruimte voor kampmateriaal en een andere ruimte voor spelmateriaal. 
Leiding uit bubbel 1 is verantwoordelijk voor het kampmateriaal en leiding uit bubbel 2 
voor het spelmateriaal. 

 ➜ De camion inladen 
Zorg dat je leiding in de laadruimte zet die daar ervaring mee heeft. Zij weten goed 
wat ze op welke manier kunnen stapelen. Bescherm jezelf met een mondmasker en 
eventueel handschoenen. Was regelmatig je handen en gezicht, want het is best zweten 
in zo’n camion. In de camion zet je het beste mensen uit dezelfde bubbel, want daar is 
het moeilijk om 1,5 m afstand te houden.

 ➜ Tenten opzetten 
Zet bij voorkeur een tent op samen met leiding uit jouw bubbel. Toch extra hulp nodig en 
raken er bubbels door elkaar? Mondmaskers, handschoenen, afstand bewaren en handen 
wassen voor en na. 
Zorg voor een verdeling bij het uitladen en opzetten van tenten. Leiding van bubbel 1 
kan bijvoorbeeld de tenten uitladen, klaarleggen en de tentzakken opendoen, terwijl 
leiding van bubbel 2 de tenten uit de zakken haalt en ze verder opzet. 
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Vervoer
 ➜ Bij verplaatsingen van, naar en tijdens het kamp respecteer je de regels voor de veiligheid 
tegenover externen die op dat moment opgelegd zijn door de overheid.

 ➜ Reserveer jullie plaats op het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC). Zo ben 
je zeker van voldoende ruimte om je met je bubbel te verplaatsen. Opgelet: tijdens 
verplaatsingen met het openbaar vervoer gelden de normale regels die op dat moment 
opgelegd zijn. Momenteel zijn mondmaskers daar verplicht voor +12-jarigen.

 ➜ Reis je met een privébusfirma? Neem contact op met de firma om de voor hen geldende 
maatregelen te overlopen. 

 ➜ Kies zoveel mogelijk voor buitenlucht: neem de fiets of ga te voet.

Leden afzetten 
Informeer ouders en leden ook duidelijk hoe het afzetten van de leden zal verlopen.

Met de bus

 ➜ Lukt het om de bubbels in aparte bussen te laten rijden? Zo niet, dan draagt iedereen 
mondmaskers.

 ➜ Laat verschillende bubbels gespreid vertrekken om ‘mix’ te vermijden:

 ➜ In tijd: met een half uur verschil (let wel: ouders van leden uit meerdere bubbels 
moeten dan wel lang wachten).

 ➜ In plaats: laat hen op verschillende plaatsen instappen, bv. een bubbel op de parking, 
een andere op het grasplein.

Met de trein

 ➜ Laat verschillende bubbels gespreid verzamelen aan het station, bv. bubbel 1 aan de 
fietsenparking, bubbel 2 aan de autoparking. Laat bubbels ook gespreid op het perron 
wachten en gespreid instappen.

 ➜ Hou op de trein de bubbels zoveel mogelijk gescheiden.
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Aangepaste spelen en activiteiten

 ➜ Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.

 ➜ Voorzie extra tijd in jullie kamproutine om handen te wassen.

 ➜ Vermijd intensief contact, zoals mond-mondaanrakingen, mond-handaanrakingen, 
op elkaar liggen of hangen, enz. 

 ➜ Geen massaspelen met (leden uit) meerdere bubbels.

 ➜ Voor sommige gezamenlijke momenten lukt het misschien wel om afstand tussen 
bubbels te bewaren, bv. een kampdans die de verschillende bubbels tegelijk maar 
ver genoeg uiteen doen of kamptoneeltjes waarbij bubbels aan weerszijde van 
het toneeltje zitten.

 ➜ Speel zoveel mogelijk op je eigen terrein.

 ➜ Dagtocht of verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park mogen als:

 ➜ het met leden en leiding van dezelfde bubbel is.

 ➜ je zo weinig mogelijk kans hebt om met ‘externen’ in contact te komen. Trek bij-
voorbeeld de natuur in en ga niet naar het dorpscentrum.

 ➜ iedereen een mondmasker bij zich heeft voor als je toch in contact komt met 
‘externen’.

 ➜ je de maatregelen volgt die op dat moment gelden in de samenleving.

 ➜ Geen bezoekdagen of activiteiten waarbij er externen op je terrein komen.

 ➜ Bouw voldoende rust in, zowel rustige activiteiten als effectieve rust.

 jan van bostraeten
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TIJDENS HET KAMP
Maak vooral ook veel plezier! Geniet van het samenzijn binnen je bubbel.

Hygiëne op kamp: waarmee rekening houden? 

Persoonlijke hygiëne:

 ➜ Handen regelmatig wassen. Zeker voor en na:

 ➜ een activiteit

 ➜ een maaltijd (inclusief tussendoortjes) 

 ➜ een toiletbezoek

 ➜ Hoesten en niezen in je elleboog.

 ➜ Eenmalig gebruik van papieren zakdoeken i.p.v. stoffen zakdoeken

 ➜ Eenmalig gebruik van papieren handdoeken na het handenwassen

 ➜ Gebruik afsluitbare vuilnisbakken om die papieren zak- en handdoeken in te 
 gooien, die je liefst niet met je handen moet openen (pedaalemmers zijn ideaal).

 ➜ Informeer je leden en hang posters op (pictogrammen met maatregelen, handen 
wassen, enz.)

 ➜ Vermijd contact met externen. Is dat onvermijdbaar, dan hou je 1,5 m afstand. Is die 
1,5 m afstand niet mogelijk, dan dragen + 12-jarigen (dus ook leiding van -12-jarigen) 
een mondmasker.

Infrastructuur:

 ➜ Reinig contactoppervlakken die door meerdere bubbels gebruikt worden. Doe dat 
telkens nadat daar ‘een bubbel geweest is’.

 ➜ Verlucht gebouwen en tenten. Laat ze overdag gewoon open staan (als het niet 
regent).

Materiaal:

 ➜ Hou materiaal zoveel mogelijk binnen de bubbels. 

 ➜ Moet je toch gemeenschappelijk iets gebruiken, of materiaal uitwisselen? Reinig dat 
dan telkens tussendoor (water en zeep).

Koken en eetmomenten 
De kookploeg speelt hier een belangrijke rol, zorg dat ze zeker goed op de hoogte 
zijn. Maak samen met hen afspraken.

Boodschappen

 ➜ Ga je boodschappen doen of wordt er eten geleverd? Gebruik mondmaskers 
en handschoenen.

 ➜ Eten laten leveren heeft de voorkeur. Zo moet de kookploeg minder externe 
verplaatsingen doen en is er dus minder kans op extern contact.

 ➜ Spreek een punt af waar leveranciers veilig kunnen leveren. 

In de keuken

 ➜ Het virus wordt niet overgedragen via voedsel. Vooral handhygiëne voor en na het koken 
en eten is cruciaal. 
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 ➜ Tijdens het koken: Een goede handhygiëne is cruciaal. Was dus regelmatig je handen. Een 
mondmasker is aan te raden bij ‘intensief kookwerk’, bv als je eten snijdt of verwerkt dat 
je erna niet meer kookt of verhit. 

 ➜ Was al het kook- en eetmateriaal goed af met water en afwasmiddel (hoeft dus zeker 
geen speciale zeep of ontsmettingsmiddel te zijn). Ook de ecologische varianten zijn 
voldoende reinigend. ;-)

In de refter

 ➜ Zorg voor een aparte eetruimte per bubbel. 

 ➜ Als dat niet kan, eet dan in shiften per bubbel en reinig de tafels, stoelen, banken en 
contactoppervlakken tussendoor.

 ➜ Is je eetruimte groot genoeg? Dan kan je er meerdere bubbels tegelijk laten eten, 
mits er voldoende afstand is tussen de bubbels. Zorg dat de bubbels niet kruisen om 
bijvoorbeeld eten te gaan halen én zorg voor voldoende verluchting.

 ➜ De leden van eenzelfde bubbel mogen samen afwassen in een kuip met warm water en 
afwasmiddel.

 ➜ Er hoeft niet apart voor elke bubbel gekookt te worden (oef!).

 ➜ Uitscheppen, eten brengen, potten bijvullen enz. gebeurt met handschoenen en 
mondmaskers als de kookploeg niet in dezelfde bubbel zit als degenen voor wie het eten 
bedoeld is. Koken voor meerdere groepen tegelijkertijd? Dan raden we aan om alles met 
handschoenen en mondmaskers te doen. 

 ➜ Was of vervang keukenhanddoeken dagelijks. Wassen kan bijvoorbeeld door ze te koken 
in een kookpot.

 ➜ Handen wassen voor en na het eten is cruciaal.

 ➜ Reinig tafels, banken en stoelen goed na elke maaltijd en verlucht de eetruimte.

Wat als er iemand ziek wordt op kamp?
Merk je deze ziektesymptomen op? Haal er een dokter bij!

 ➜ Koorts

 ➜ Hoesten 

 ➜ Moeilijk ademen 

 ➜ Keelpijn

 ➜ Verstopte neus

 ➜ Diarree

Zie Stappenplan in bijlage. Dit stappenplan is bekend bij de leiding en ouders zodat 
iedereen voorbereid is en de verwachtingen duidelijk zijn. !! Probeer het stappenplan 
zo strikt mogelijk te volgen om moeilijke discussies te vermijden.

 ➜ Dokter contacteren

 ➜ Ouders op de hoogte brengen

 ➜ Quarantaine? 

 ➜ Pas op met hoe je hiermee omgaat naar andere leden toe: pestgedrag omdat je 
ziek bent, heeft geen plaats op kamp

 ➜ Het nationaal secretariaat is er om je te helpen, ze zijn permanent bereikbaar tijdens de 
zomer
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(Extra) taken op kamp

Er komen wat extra taakjes bij. Verdeel die per bubbel onder de leiding of schakel daar 
kookouders of een ondersteunend ploegje oud-leiding voor in. Je bent best niet alleen 
verantwoordelijk voor een taakje, doe een taak met z’n tweeën zodat je er niet alleen 
voor staat. Dat kan een taak zijn die die mensen het hele kamp lang hebben, of elke dag 
een apart teampje dat voor een bepaald taakje verantwoordelijk is.

1. Hygiëneverantwoordelijke: wie reinigt oppervlakken van gedeeld materiaal of 
infrastructuur tussendoor? 

2. Contactpersoon: wie communiceert met andere bubbels bv. leiding of kookploeg?

3. EHBO-verantwoordelijke

4. Verantwoordelijke om te zorgen dat contactlogboek aangevuld wordt

Vragen van journalisten?
Als een journalist je contacteert, hoef je niets te vertellen. Laat je niet verleiden om een 
sappige quote te geven die uit de context gerukt kan worden.

Contacteer altijd de bivakpermanentie van Chirojeugd Vlaanderen op het nummer 
03-321 07 95. Wij staan je bij met advies en nemen met plezier bepaalde zaken van jullie 
over. Jullie hebben zo al genoeg om aan te denken!

Hulp nodig?
Hang deze telefoonnummers op een goed zichtbare plaats op.

 ➜ Algemeen noodnummer: 112

 ➜ Dokter uit je gemeente of netwerk om te contacteren bij vragen

 ➜ Lokale dokter om te contacteren als er onderzoek nodig is

 ➜ De bivakpermanentie van Chirojeugd Vlaanderen: 03-231 07 95 
Tijdens de zomervakantie zijn we permanent bereikbaar.  
Voor 9 en na 17 uur zal je op een voicemail terechtkomen. Spreek je naam, Chirogroep, 
gsm-nummer en je vraag in, dan belt iemand je zo snel mogelijk terug.
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NA HET KAMP

Vervoer en leden afhalen
Net zoals bij het vertrek blijven leden en leiding binnen hun bubbels. Dat blijft zo tot het 
kamp ten einde is. 

Ouders komen leden ophalen 

 ➜ Hou ook hier bubbels zo goed mogelijk apart. 

 ➜ Vraag aan ouders om tijdens het wachten voldoende afstand te houden, ook onderling. 

 ➜ Laat de bubbels verspreid aankomen om ‘mix’ te vermijden:

 ➜ In tijd: bv. met een half uur verschil (let wel: ouders van leden uit meerdere bubbels 
moeten dan wel lang wachten).

 ➜ In plaats: laat ouders op meerdere plaatsen hun kinderen opwachten, bv. ouders van 
bubbel 1 op de parking, ouders van bubbel 2 op het grasplein.  
Je kan daar eventueel met lint afbakeningen voor maken.

Afbraak 
Net als bij de opbouw en voorbereidingen van je kamp blijft de leiding binnen hun bubbel 
en komen er geen externe helpers op het terrein of binnen de bubbels. Is er toch contact 
nodig met ‘externen’, dan gelden de voorzorgsmaatregelen: 1,5 m afstand (als dat niet 
mogelijk is: mondmaskers) en handhygiëne.

Informatie voor ouders
 ➜ Informeer ouders over hoe jullie het afhalen van leden en bagage organiseren.

 ➜ Vraag geduld en respect voor die maatregelen, het zal soms wat langer duren aangezien 
jullie de bubbels respecteren.

 ➜ Vraag ouders dat hun kinderen nog tot een week na het kamp contact met 
risicogroepen vermijden. 

 ➜ Vraag ouders dat hun kinderen gedurende een week na het kamp niet deelnemen aan 
andere jeugdactiviteiten (bv. speelplein, vakantiekamp, enz.).

 ➜ Bedank ouders voor het begrip en vertrouwen.
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BIJLAGEN 

Op de Chirowebsite vind je heel wat nuttig materiaal om je voorbereidingen vlot 
te laten verlopen:

 ➜ Stappenplan ‘Wat te doen bij zieke deelnemers?’

 ➜ De powerpoint van de infosessies

 ➜ Checklist afspraken met de leidingsploeg

 ➜ Checklist communicatie

 ➜ Voorbeeldbrief voor ouders

 ➜ Sjabloon contactlogboek

 ➜ Materiaallijst extra materiaal

 ➜ Lijst met risicoprofielen bij kinderen

 ➜ Zomerplan van De Ambrassade

 ➜ Pictogrammen van De Ambrassade
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