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1. Wat mag er?
Conform de wet tĳdelĳke maatregelen Covid-19 is het voor groepen toegestaan om samen te
komen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Jeugdgroepen
•
•

Jeugdgroepen (zoals schoolkampen, zomerkampen en andere jeugdkampen) met deelnemers
t/m 17 jaar hebben geen beperkingen in aantal personen (ook niet voor begeleiders)
De groep moet de slaapkamer verdeling dusdanig maken dat er maximaal 4 personen boven de
13 jaar in de slaapkamer slapen. Kinderen t/m 12 jaar onbeperkt.

Andere groepen
•
•

Maximaal 50 personen in de groepsaccommodatie (kinderen t/m 12 jaar meetellen)
De groep moet de slaapkamer verdeling dusdanig maken dat er maximaal 4 personen boven de
13 jaar in de slaapkamer slapen. Kinderen t/m 12 jaar onbeperkt.

2. Afstand houden
De wet tĳdelĳke maatregelen Covid-19 geeft onderstaande aan met betrekking tot 1,5 meter afstand
houden:
De veilige afstandsnorm geldt niet tussen:
1. personen tot en met twaalf jaar en andere personen;
2. personen tot en met zeventien jaar onderling.
Bovenstaande geldt niet voor personen tot en met zeventien jaar die zich bevinden in een instelling
voor voortgezet onderwĳs, een instelling voor beroepsonderwĳs of een instelling voor hoger onderwĳs
of een andere ruimte die door een van deze instellingen voor onderwĳsactiviteiten wordt gebruikt.

3. Het verblijf gaat door! Super leuk, en nu?
Super leuk dat het verblĳf door kan gaan, maar hoe gaat het nu verder?
We hebben als stichting onze accommodaties ingericht conform de richtlĳnen van het RIVM en de
veiligheidsregio's en werken met het Corona Protocol van de branchevereniging. Op de volgende
pagina’s leest u wat dit inhoudt.
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De Corona Check.
Wĳ zullen bĳ aankomst aan de groepsleiding een aantal vragen stellen, de zogenaamde Corona
check. Zorg ervoor dat je als groep deze vragen ook aan alle deelnemers hebt gesteld en dat een
deelnemer die op één van deze vragen “ja” heeft geantwoord (helaas) thuis blĳft.
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Algemene RIVM maatregelen
Tĳdens het verblĳf hanteren wĳ een aantal algemene regels. Deze regels zĳn bedoeld om het
verblĳf veilig en leuk te maken. Bĳ aankomst verzoeken we de groepsleiding om akkoord te gaan
met deze algemene regels door middel van een paraaf.
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Posters en markeringen
Op het terrein kan je meerdere posters en markeringen tegenkomen. Volg instructies op de
posters op en handhaaf de markeringen als die er zĳn.
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Mondkapjes gebruik - Personeel
Mondkapjes worden door ons personeel gedragen bĳ contactmomenten met gasten, dit kan zĳn
(maar niet gelimiteerd tot:)
•
•
•

Brengen en halen van de catering
Bĳ eventueel onderhoud indien de groep aanwezig is in het verblĳf
Bĳ schoonmaak werkzaamheden indien de groep aanwezig is het verblĳf

Mondkapjes gebruik - Gasten
Mondkapjes worden door gasten van 13 jaar of ouder gedragen:
•
•

Bĳ binnekomst van de receptie
Bĳ eventueel gebruik van gedeeld sanitair op het terrein (niet noodzakelĳk bĳ gebruik sanitair
in eigen gebouw)

Hiswa-Recron Protocol
Naast de algemene regels hanteren wĳ het Hiswa-Recron protocol. Hierin staat exact beschreven
welke maatregelen wĳ als stichting nemen om het verblĳf zo leuk en veilig mogelĳk te maken.
Het volledige protocol is te downloaden via: https://www.groepsgebouw.nl/corona-virus
Omdat de laatste versie van het protocol zich voornamelĳk richt op richtlĳnen voor personeel en
medewerkers geven we op de komende pagina’s weer welke maatregelen we uit een eerder protocol
hebben overgenomen en hanteren op locatie welke van invloed zĳn op gasten.
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Hiswa-Recron Protocol
Branchegewĳze invulling Groepsaccommodaties
Een groepsaccommodatie beschikt over (een deel van) de volgende voorzieningen:
1. De accommodatie
2. Slaapzaal en gemeenschappelĳke ruimten
3. Horeca / Eetzaal
4. Terrein
5. Winkel
6. Zomerkampen
7. EHBO / BHV / Hulpverlening
8. Opslag, magazĳn, kantoren
9. Overige faciliteiten
10. Receptie
De volgende maatregelen worden genomen op het niveau van deze voorzieningen:
1. De accommodatie
• De basisregels is dat er per ruimte maximaal 4 personen boven de 12 jaar mag worden
toegestaan.
• De 1,5 meter afstandsregel gelden voor personen vanaf 18 jaar.
• De 1,5 meter afstandsregel dient in acht genomen te worden in alle afzonderlĳke
ruimten, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar.
• Bĳ binnenkomst en op de deur van de accommodatie liggen eventueel aangescherpte
huisregels.
• De accommodatie wordt met zorg schoon gemaakt en aangeboden conform de
hygiënerichtlĳnen van het RIVM.
• Bĳ betreden van het gedeelde sanitair wordt handontsmettingsmiddel aangeboden.
• De ondernemer kan bepalen dat er een “kaartsysteem” of “maximering” wordt
gehanteerd om te voorkomen dat er te veel personen tegelĳkertĳd in de sanitaire ruimte
zĳn.
• Indien er onderhoud gepleegd moet worden aan of in de accommodatie, wordt dit zoveel
mogelĳk gedaan als er geen gasten in de accommodatie aanwezig zĳn.
2. Slaapzaal en gemeenschappelĳke ruimten
• Er wordt rekening gehouden met de plaatsing van de bedden (hoofdkussens 1,5 meter
afstand van elkaar) met uitzondering van kinderen tot 18 jaar en personen uit hetzelfde
huishouden.
• De ondernemer kan aanvullende passende maatregelen nemen om de 1,5 meter afstand
te garanderen.
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3. Horeca/Eetzaal
• De richtlĳnen van het RIVM worden gevolgd.
• Buffetten, ontbĳt en lunch worden aangeboden en geplaatst in een voldoende grootte
ruimte / eetzaal zodat personeel 1,5 meter afstand kan bewaren van personen van 13 jaar
en ouder.
• Het afruimen vindt plaats wanneer de groep de ruimte heeft verlaten.
• Voor de ingang van een eventuele aparte horeca / eetzaal is ontsmettingsmateriaal
aanwezig welke gebruikt dient te worden bĳ binnenkomst.
• Eventuele betalingen vinden contactloos of met de pin plaats.
4. Terrein
• Groepen worden vooraf geïnformeerd over het betreden van het terrein. 1 persoon van
de gehele groep mag naar binnen om zich te melden bĳ de ondernemer / beheerder.
• Kruisend verkeer van aanwezige groepen wordt voorkomen. Looproutes worden
duidelĳk aangegeven. Waar knelpunten voorzien worden m.b.t. 1,5 meter afstand door
tegemoetkomende personen wordt zo mogelĳk eenrichtingsverkeer ingesteld.
• De speeltoestellen zĳn toegankelĳk voor kinderen tot 18 jaar oud en toezicht is
toegestaan van een ouder / voogd. Bĳ drukte bĳ het betreffende toestel wordt de
toegankelĳkheid beperkt.
• De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar
houden.
• Er wordt tevens toezicht gedaan door medewerkers op het houden van afstand en er
zullen aanvullende maatregelen genomen worden bĳ drukte.
• Bĳ binnenkomst van de accommodatie hangt een handreinigingsmiddel voor
handhygiëne na gebruik.
• Op diverse plaatsen op het terrein worden handreinigingsmiddel neergezet.
5. Winkel (indien aanwezig)
• Niet van toepassing
6. Zomerkampen
Terrein / accommodatie van het zomerkamp
•
Op alle delen van het terrein wordt in principe door volwassenen onderling en tussen
jeugd (13 jaar en ouder) en volwassenen 1,5 meter afstand gehouden.
•
Er is een looproute uitgezet op het terrein om het bewegen van de deelnemers en
medewerkers te controleren.
•
De aanbieder zorgt op het terrein voor genoeg handwas voorzieningen en
desinfectiemiddelen.
•
Deelnemers van het kamp worden geacht vooraf een vragenlĳst (checkformulier)
ontkennend ingevuld te hebben. Dit wordt op locatie mondeling getoetst.
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Aankomst en vertrek van de deelnemers
• Voorafgaand aan het zomerkamp dient de organisatie het eigen coronaprotocol,
afgestemd op de eigen situatie met de ouders en deelnemers, te delen. Verzocht wordt
om als ouder en kind dit vooraf met elkaar te bespreken. Het geldende protocol is op
basis van de dan van kracht zĳnde noodverordening en kan dus worden aangepast bĳ
verruiming of verzwaring van de noodverordening.
• We stellen op voorhand een drop-off point (kiss & ride zone) in en communiceren dit
naar ouders / verzorgers van de deelnemers. Dit punt wordt op het terrein duidelĳk
kenbaar gemaakt.
• Er wordt altĳd 1,5 meter afstand gehouden tussen volwassen instructeurs/medewerkers.
• De deelnemers worden afgezet met de auto, nemen zelf hun bagage mee en ouders /
verzorgers blĳven in de auto zitten. Dit is met uitzondering van ouders van kinderen in
de jongste leeftĳdsgroep. Wanneer zĳ hun kind(eren) komen brengen is het toegestaan
om één ouder, het terrein te laten betreden mits hĳ / zĳ het vragenformulier (triage)
volledig ontkennend ingevuld heeft.
• Er wordt actief gevraagd naar symptomen van COVID-19 bĳ de deelnemer of
familieleden middels de eerdergenoemde triage vragen en het vragenformulier. Als er
sprake is van symptomen van COVID- 19, een vastgestelde besmetting of recent contact
met een met COVID-19 besmette persoon wordt de deelnemer niet toegelaten op het
terrein.
• Om drukte te vermĳden, spreiden we zo nodig de aankomsttĳden per groep of
leeftĳdsgroep.
• Op plekken waar gewacht dient te worden, zĳn op de grond markeringen aangebracht
om 1,5 meter afstand aan te geven.
Binnenvertrek: recreatie- en eetruimte
• Op basis van de toepassing van de 1,5 meter richtlĳnen bepalen we het maximum aantal
personen dat tegelĳk gebruik kan maken van een ruimte (conform punt 6 ,7 en 8
preambule van dit protocol).
• De recreatie- en eetruimte wordt voor aanvang, indien nodig, opgedeeld per
leeftĳdsgroep.
• Voor de ingang van de recreatie- en eetruimte plaatsen we ontsmettende handgel.
Deelnemers en medewerkers maken hier voor binnenkomst gebruik van. Dit gebeurt
nadat de handen gewassen zĳn conform de richtlĳnen
Professionele keuken
• Er wordt zowel vooraf als achteraf handhygiëne toegepast voordat keukenpersoneel aan
het werk gaat.
• Het eetmoment wordt zo ingericht dat het handhaven van de richtlĳnen mogelĳk blĳft.
• De keuken wordt volgens de HACCP-richtlĳnen gereinigd.
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Slaapaccommodaties
• Op de slaapaccommodatie / ruimte voor kinderen tot 18 jaar en jonger behoeft er
onderling geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Volwassenen onderling en met jeugd (13 t/m 17) houden 1,5 meter afstand.
• De slaapkamers worden binnen de mogelĳkheden maximaal gelucht en geventileerd.
Sanitaire voorzieningen
• De sanitaire voorzieningen worden volgens de geldende richtlĳnen schoongemaakt.
• Sanitaire voorzieningen worden uitgerust met handzeep en papieren doeken.
• Bĳ het gebruik van sanitaire voorzieningen wordt onderling 1,5 meter afstand bewaard
door deelnemers van 18 jaar en ouder. Waar dit niet mogelĳk is worden passende
maatregelen genomen.
Sport- en spelactiviteiten
• Er worden minimaal externe activiteiten ondernomen waarbĳ directe contacten met
andere groepen plaats kunnen vinden.
• Sport- en spelactiviteiten vinden zoveel mogelĳk plaats in de buitenlucht.
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Nog vragen?

www.groepsgebouw.nl

info@paasheuvelgroep.nl

0577 411 556

12

12Jullie verblĳf en Covid-19

Photography Portfolio

