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Danskampen en opleiding in coronatijden
Wordt deze zomer anders? Zeker. De jeugdwerkregels en zomerplannen helpen om alles zo veilig
mogelijk te organiseren. Maar Covid-19 is deze zomer niet verdwenen. Het zal deze zomer vaak anders
lopen dan hoe we het gewoon zijn.

Contactbubbels
We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, dansen , eten, slapen. We maken
bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering
inclusief).
Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker
gebruiken.
Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,…
Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers
spelen hier een belangrijke rol.

Wie mag meedoen of meegaan?
Natuurlijk willen we iedereen mee, maar we willen dat wel vooral veilig doen. Voor sommige
deelnemers zal het dus helaas niet haalbaar zijn deze zomer. Wie ziek is of ziek is geweest in de 5 dagen
voor het kamp kan helaas niet deelnemen, enerzijds omdat men anderen kan besmetten (ongeacht het
over COVID 19 gaat of niet) anderzijds heeft men ook een verzwakt immuunsysteem waardoor men zelf
ook vatbaarder is voor ziektes.
Daarnaast zijn er ook deelnemers die tot de risicogroepen behoren en voor hen is deelname enkel
toegelaten mits toestemming van de ouders en in sommige gevallen zelf van de huisarts.
Risicogroepen zie: https://www.danskant.be/images/PDF/Risicogroepen%20pediatrie.pdf

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing
Voor de overheid is het heel belangrijk om mogelijke besmette personen te traceren om bepaalde
versoepelingen mogelijk te maken. Danskant vzw zal om deze reden volgende acties ondernemen:
 Danskant vzw zal Aanwezigheidsregisters bijhouden bij elke activiteit (dit zijn de lijsten van
deelnemers die je ook bv. deelt met gemeente/ eigenaar van het gebouw of terrein).
 Medische fiches ( met eventueel de toestemming tot deelname door ouders en/of huisarts).
Deze fiche is een verplicht document voor ELKE deelnemer! Het is de verantwoordelijkheid van
de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische
fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra
inschatting van de huisarts nodig is.
 Zonder een correct ingevulde en ondertekende medische fiche kunnen we de deelnemer NIET
toelaten tot de activiteit (zie ook ‘Tijdelijke toevoeging aan privacyverklaring’).
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 Danskant vzw zal Contactlogboeken bijhouden die de contacten tussen deelnemers met
externen zal bijhouden.

Brengen en ophalen
 Bij het brengen en ophalen van de deelnemers blijven de ouders (of wie de kinderen zal brengen
en ophalen) aan de ingang (komen dus niet binnen in het gebouw).
 Ouders of wie de kinderen zal brengen en ophalen, dragen steeds een mondmasker en
respecteren 1m50 afstand met anderen (Social distancing).

Hoe zit het met hygiëne?
 Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook
tijdens de jeugdwerkzomer nodig. Zorg dus voor voldoende papieren zakdoeken voor je kind!
 Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer
Social distancing niet mogelijk is.
 Danskant zal op zeer regelmatige tijdstippen tijd, ruimte en handgel voorzien om de
persoonlijke hygiëne van elke deelnemer mogelijk te maken.

Tijdelijke toevoeging aan privacyverklaring
 In een normale situatie verwerkt Danskant vzw GEEN bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens. In het kader van de corona covid-19 maatregelen voor jeugdactiviteiten
tijdens de zomer van 2020 maken we daar een uitzondering op.
 Deze tijdelijke toevoeging aan de privacyverklaring van Danskant vzw blijft geldig zolang de
corona covid-19 maatregelen van de overheid dit opleggen.
 De medische fiche zal een verplicht in te vullen document zijn. De medische fiches worden met
niemand anders gedeeld dan met de verantwoordelijke overheid (contacttracing).
 De medische fiches worden bewaard tot 3 weken na afloop van het danskamp of opleiding en
dan worden deze vernietigd.

Bijkomende informatie
Op onze website vind je een speciale corona covid-19 pagina met heel wat (achtergrond)informatie. Surf
daarvoor naar: https://www.danskant.be/corona-covid19
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons te nemen: info@danskant.be
Permanentienummer: +32 3 204 1931
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