Corona-protocol OKEE Vakantiekampen seizoen 2021
versie oktober 2020
Algemeen

- De kampen vinden in twee ronden plaats, waardoor leiding twee kampen kan draaien en tussen
de kampen een ‘afkoelperiode’ van 14 dagen in acht kan nemen. De kampweken zijn:

- Feestweek (7-10 jaar) en Designated Survivor (15-17 jaar) van 24 tot en met 31 juli 2021;
- Wie is de mol (9-12 jaar) en Jachtseizoen (13-15 jaar) van 14 tot en met 21 augustus 2021.
- Gedurende de kampweek wordt de ‘kampbubbel’ in acht gehouden. Dit betekent dat er na
start van het kamp geen personen meer aan de groep deelnemers en leiding worden
toegevoegd. De ‘kampbubbel’ houdt gedurende de gehele kampweek ruime afstand (minimaal
1,5 meter) tot alle personen buiten de bubbel.

- Binnen de ‘kampbubbel’ hoeven deelnemers onderling geen afstand te houden, leiding houdt in
principe wel 1,5 meter afstand tot elkaar en deelnemers.

- Alle kampen worden binnen Nederland gehouden.
Screening en plaatsing deelnemers

- Op het inschrijﬀormulier wordt gevraagd in hoeverre de deelnemer en diens gezinsleden tot een
kwetsbare groep behoren. Dit kan invloed hebben op de plaatsing.

- Er worden maximaal 20 deelnemers per kamp geplaatst.
- Er worden geen deelnemers geplaatst die tijdens de kampweek ouder zijn dan 17 jaar.
- Verder worden de gewone regels gehanteerd, waaronder maximaal een bijzondere deelnemer
per drie reguliere deelnemers.
Screening en plaatsing vrijwilligers

- Er wordt gestreefd naar een ruime bezetting leiding (1 op 3) zodat er voldoende leiding overblijft
indien leiding met klachten voorafgaand of tijdens de kampweek uitvalt.

- Voor nieuwe leiding organiseert het bestuur een apart trainings- en beoordelingsmoment
voorafgaand aan de voorbereiding van de kampweken.

- Het streven is om de definitieve leidingteams begin mei 2021 bekend te maken.
Voorbereiding kampweken

- Er is geen gezamenlijk voorbereidingsweekend. De leidingteams organiseren zelf een dag of
weekend waarin zij samenkomen om de kampweek voor te bereiden. Er wordt naar gestreefd
om deze bijeenkomst fysiek te houden (met inachtneming van de geldende maatregelen).

- Een eventueel gezamenlijk trainingsmoment voor alle vrijwilligers wordt digitaal gehouden.

Voorafgaand aan de kampweek

- In de dagen voorafgaand aan de kampweek neemt de coördinator telefonisch contact op met
(de ouders van) alle deelnemers om na te gaan of de deelnemer en hun gezinsleden klachtenvrij
zijn.

- De vrijwilligers streven ernaar om in de dagen voorafgaand aan de kampweek geen risicovol
contact aan te gaan. De coördinator gaat in de dagen voorafgaand aan het kamp na of de
leden van het leidingteam klachtenvrij zijn.
Aanvang van de kampweek

- Bij de start van de kampweek neemt de coördinator de gezondheidsverklaringen in van
deelnemers en leiding. Op het formulier wordt aangegeven of de deelnemer of vrijwilliger in de
tien dagen voorafgaand aan de kampweek is blootgesteld aan een positief geteste persoon of
een persoon met klachten en of de deelnemer of de vrijwilliger op dat moment zelf klachten
heeft die bij een besmetting kunnen passen. Indien dat het geval is kan de deelnemer of de
vrijwilliger niet deelnemen aan de kampweek.

- Bij aanvang van de kampweek betreden de ouders het kampterrein niet, er wordt op de
parkeerplaats (of een andere geschikte locatie in de buitenlucht) afscheid genomen. Alleen de
coördinator is daar aanwezig om de gezondheidsverklaringen en medicatie in te nemen en
eventuele vragen van de ouders te beantwoorden. Er is een tijdslot van minimaal een uur
waarin ouders hun kinderen kunnen brengen om te voorkomen dat iedereen tegelijk aankomt.

- Bij aanvang van de kampweek dient een locatie te worden aangewezen voor eventuele isolatie,
ook in de nacht. Op de ‘Ardennenkampen’ wordt voor dit doel een koepeltent meegenomen.
Maatregelen gedurende de kampweek

- De ‘kampbubbel’ start op het moment dat de eerste deelnemer op de kamplocatie arriveert en
eindigt op het moment dat de laatste deelnemer is opgehaald.

- Essentieel is dat deelnemers en leiding steeds voldoende afstand houden tot personen buiten
de ‘kampbubbel’. Op het kampterrein zijn dus geen anderen aanwezig en sanitair wordt niet
gedeeld met andere groepen. Bij het verlaten van het kampterrein worden drukke plekken
(zoals een stad of zwembad) vermeden. Activiteiten buiten het kampterrein zijn mogelijk
voorzover er geen nauw contact met derden (zoals instructeurs) noodzakelijk is. Boodschappen
worden niet gedaan door leiding binnen de ‘kampbubbel’ maar worden (bijvoorbeeld) besteld.

- Het leidingteam probeert gedurende de kampweek zoveel mogelijk afstand te houden tot elkaar
en de deelnemers. Bij sport- en spelsituaties (binnen de ‘kampbubbel’) kan dit worden
losgelaten.

- Deelnemers en leiding zijn zoveel mogelijk buiten, bij binnenactiviteiten en s’nachts wordt
gezorgd voor goede ventilatie. Er is specifiek aandacht voor handenhygiene en hygiene van het
sanitair.

- Leiding slaapt op 1,5 meter afstand van andere leiding.
-

Besmetting tijdens de kampweek

- Indien er gedurende de kampweek bij een deelnemer of leiding klachten ontstaan die kunnen
passen bij een besmetting wordt dit zo snel mogelijk gemeld bij de coördinator. Deze besluit
(eventueel in overleg met de achterwacht) of de kampweek voor diegene wordt beëindigd.

- Indien wordt besloten de kampweek van een deelnemer te beëindigen, wordt contact
opgenomen met de ouders en verzocht om de deelnemer nog dezelfde dag op te komen halen
op de kamplocatie. Tot het moment dat de deelnemer is opgehaald wordt deze geïsoleerd van
de rest van de groep. Leiding wordt in dit geval verzocht om zelf vervoer naar huis te
organiseren.

- Indien een van de personen in de kampbubbel gedurende de kampweek positief wordt getest
wordt het kamp direct beëindigd. Hiertoe kan ook worden overgegaan indien er aanwijzingen
zijn dat meerdere personen gedurende de kampweek zijn besmet.
Gevolgen beëindiging kampweek

- Indien een deelnemer vanwege klachten of besmetting niet kan starten met de kampweek,
ontvangt de deelnemer een voucher waarmee kosteloos kan worden deelgenomen aan een
kamp later dat seizoen (indien mogelijk) of het jaar daarop.

- Indien een deelnemer gedurende de kampweek vanwege klachten of besmetting het kamp
moet verlaten, ontvangt de deelnemer een voucher waarmee voor de helft van de prijs kan
worden deelgenomen aan een kamp het jaar daarop.

- Indien er wordt besloten om het gehele kamp vanwege klachten of besmettingen te beëindigen,
ontvangen alle deelnemers een voucher waarmee het jaar daarop tegen een naar verhouding
van de gemiste kampdagen gereduceerd tarief kan worden deelgenomen.
De coördinatoren (en buiten de kampweek: het bestuur) zijn verantwoordelijk voor de naleving van
dit protocol. Bij onvoorziene omstandigheden kan in overleg met de coördinator (of het bestuur)
van het protocol worden afgeweken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat
een deelnemer medische zorg nodig heeft waardoor niet voldoende afstand kan worden
gehouden of de situatie dat er door omstandigheden toch extra leiding aan de ‘kampbubbel’
moet worden toegevoegd.

