WIE MAG
MEEDOEN?

+ 12 (meerderheid deelnemers -18)

+ 12 (meerderheid deelnemers +18)

Alle jeugdwerk mogelijk

Alle jeugdwerk mogelijk

Alle jeugdwerk mogelijk

Risico en ziekte

Geen deelname ziekte, risicogroep
mits toestemming of onder controle.

Geen deelname ziekte, risicogroep
mits toestemming of onder controle.

Geen deelname ziekte, risicogroep mits
toestemming of onder controle.

Medische fiche en
aanwezigheidsregisters

Minimaal aanwezigheidsregister,
ideaal scenario medische fiche.

Minimaal aanwezigheidsregister en contactlogboek, ideaal scenario medische fiche.

Minimaal aanwezigheidsregister en contactlogboek, ideaal scenario medische fiche.

Ruimte en
aantallen

Bubbels van max. 50 zonder afstand

Bubbels van 50 bij buitenactiviteiten
Bubbels van 20 bij binnen-activiteiten

Groepen van max 50 met afstand

Infrastructuur

Bij voorkeur buiten. Vermijd contact
met anderen in de publieke ruimte.

Social distancing

Neen

Neen

Ja

Contacten met
derden

Beperk contact met externen, volg de geldende
samenlevingsregels en beschouw deze persoon
als extern t.o.v. je bubbel.

Beperk contact met externen, volg de geldende
samenlevingsregels en beschouw deze persoon
als extern t.o.v. je bubbel.

Ja mits social distancing.

Brengen en halen

Aandacht voor ouders aan ingang en
uitgang – goede afspraken maken
rond tijdsslot, hygiënemaatregelen.

Vervoer

Jeugdwerk

-12

HOE ORGANISEREN?

Bij voorkeur buiten (anders verkleint de bubbel
dus ook). Vermijd contact met anderen in de
publieke ruimte.

Bij voorkeur buiten. Vermijd contact met
anderen in de publieke ruimte.

Aandacht voor ouders aan ingang en uitgang
– goede afspraken maken rond tijdsslot,
hygiënemaatregelen. Aandacht voor samen
rondhangen, blijven hangen. Wijzen op belang van afzonderlijke aankomst en vertrek.

Aandacht voor ouders aan ingang en uitgang
– goede afspraken maken rond tijdsslot,
hygiënemaatregelen. Aandacht voor samen
rondhangen, blijven hangen. Wijzen op belang van afzonderlijke aankomst en vertrek

Volg de geldende samenlevingsregels.
Verplaatsingen in de openbare ruimte
blijven mogelijk in bubbel. Volg waar
nodig de geldende samenlevingsregels voor de openbare ruimte.

Volg de geldende samenlevingsregels.
Verplaatsingen in de openbare ruimte
blijven mogelijk in bubbel. Volg waar
nodig de geldende samenlevingsregels voor de openbare ruimte.

Volg de geldende samenlevingsregels.
Verplaatsingen en gebruik openbare
ruimte volgens geldende maatregelen
in de maatschappij.
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+ 12 (meerderheid deelnemers -18)

+ 12 (meerderheid deelnemers +18)

Extra

Extra

Extra

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Materiaal

Binnen bubbel kan doorgeven zonder
ontsmetting. Voor doorgeven naar andere bubbel
ontsmetten.

Binnen bubbel kan doorgeven zonder ontsmetting. Voor doorgeven naar andere bubbel
ontsmetten.

Binnen bubbel kan doorgeven zonder ontsmetting.
Voor doorgeven naar andere bubbel ontsmetten.

Mondmasker

Neen

Mondmaskers binnen verplicht

Mondmaskers binnen verplicht

HOE ZIT HET MET
DE HYGIËNE?
Handhygiëne
Ventilatie

WELKE ACTIVITEITEN MAG JE DOEN?
Fysieke activiteiten

Intens fysiek contact vermijden

Intens fysiek contact vermijden

Intens fysiek contact vermijden

overnachtingen/
meerdaagse

Ja

Ja

Ja

Uitstappen

Ja, hou rekening met geldende
maatregelen in de samenleving.

Ja, hou rekening met geldende
maatregelen in de samenleving.

Ja, hou rekening met geldende
maatregelen in de samenleving.

Eten/drinken als onderdeel van een activiteit

Ja

Ja

Ja

Internationaal

Internationaal reizen kan, volgens specifiek
geldend kader en internationale reisadviezen.

Internationaal reizen kan, volgens specifiek
geldend kader en internationale reisadviezen.

Internationaal reizen kan, volgens specifiek
geldend kader en internationale reisadviezen.

