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Infobundel over de genomen maatregelen

Inleiding
Beste ouders, leden
We kunnen besluiten dat Corona een grote impact gehad heeft op het afgelopen
halfjaar. "Blijf in uw kot!". In uw kot blijven betekende ook niet meer naar school, niet
meer gaan werken, niet meer doen of laten wat je wil. Maar vooral weken zonder
Chiro. Naast de financiële acties zoals paaseierenverkoop, frituurslag, de aspifuif
hebben velen ook jammergenoeg hun afdelingsweekend moeten schrappen uit hun
agenda.
Het was weken en maanden afwachten. We vreesden allemaal voor ons jaarlijkse
bivak. Ons jaarlijkse bivak, mocht en kon niet geschrapt worden. Het is lang niet
duidelijk geweest of het wel allemaal kon doorgaan. Daarnaast wisten we ook niet
hoe het ging doorgaan. Maar vandaag zijn we blij, want de nationale veiligheid heeft
besloten dat de jeugdbivakken mogen doorgaan.
Dit jaar trekken we naar het vertrouwde Steinbach. Ook dit jaar gaan we terug van 111 augustus op bivak. Het bivak zal er wel net iets anders uitzien dan andere
jaren. We kregen namelijk wat regels mee om ieders veiligheid te kunnen
garanderen.
Wij als leiders zorgen er terug voor dat het bivak tot in de puntjes wordt uitgewerkt.
We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op elke mogelijke situatie. Jullie
als ouders of leden zullen ook de nodige vragen hebben over hoe een 'Coronaproof'
bivak er zal uitzien. In deze informatiebrochure proberen we alles zo goed mogelijk
uit te leggen.
Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen!
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Bubbelsysteem
Wanneer mag je mee op bivak?
Iedereen met toestemming van de ouders
Wanneer mag je niet mee op bivak?
Indien je behoort tot de risicolijst van ziektes
Mag wel mits toestemming van de dokter
Indien je 5 dagen voor het bivak ziek bent geweest (zelf wanneer dit maar 1 dag was
Indien een broer of zus ziek geweest is 5 dagen voor het bivak
Mag wel mits negatieve Coronatest
Wat indien je ziek wordt op bivak?
Indien je ziek wordt op bivak wordt je meteen afgezonderd van de groep. Dit om
eventuele (Corona)verspreiding tegen te gaan. Elke ouder moet ook in de bereidheid zijn
om zijn of haar kind op te halen tijdens het bivak indien dit nodig is.
Wat zijn bubbels?
Bubbels zijn groepen t.e.m. 50 personen die onderling in contact mogen komen met
elkaar. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er
normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er
zo weinig mogelijk contact. Tussen de bubbles voorzien we voldoende afstand en als het
niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven
belangrijk. De leiding zal nog altijd zijn dagelijkse vergaderingen houden, dit mits het
volgen van de social distancing regels.
Onze bubbels op bivak:
Wij delen de groep in 3 bubbels:
Bubbel 1: Aspi's & Speelclub (9p. + 28p. = 36p.)
Bubbel 2: Toppers & Rakkers (17p. + 29p. = 46p.)
Bubbel 3: Kerels & Koks (19p. + 10p. = 29p.)

Praktisch

Bivakwake

Omdat we de veiligheid van de bubbels willen garanderen hebben we er
dit jaar voor gekozen om de bivakwake NIET te laten doorgaan. We
zullen de themastukken filmen en later online plaatsen zodat de
bivakwake toch virtueel kan doorgaan.

Dit jaar wordt onze camion geladen en gelost ZONDER externen. Terug
om de veiligheid van de bubbels te garanderen. Dit jaar zal het materiaal
dus enkel maar vanaf 13 augustus opgehaald worden.

Camion laden &
lossen

Vertrek &
aankomst

Dagtocht & 2daagse

Het vertrek en de aankomst zal verlopen zoals andere jaren. We spreken
terug samen af aan de Chiro. Een verschil met andere jaren is dat er met
mondmaskers wordt gereisd. Dit terug om de veiligheid van elkaar te
garanderen.

De jaarlijkse dagtochten en 2-daagse gaan ook terug door!
Normaalgezien blijft de groep bij elkaar. Indien er toch in contact wordt
gekomen met een externe dan gelden de regels van social distancing en
moet er een mondmasker worden gedragen.

Het slapen verloopt ook zoals normaal. Speelclub en rakkers slapen
(apart) binnen. Vanaf de Toppers wordt er terug in tenten geslapen

Slapen

Het sanitair en de douches worden ook gesplitst per bubbel. De
diensten zullen ook aangepast worden en alles zal ook grondiger
gekuist en ontsmet worden.

Sanitair

De koks zullen bij intensief koken mondmaskers dragen. De koks
zullen het eten niet opscheppen. Dit wordt door de leiding verzorgd.
Het eten wordt ook per bubbel gescheiden!

Koks

Elke bubbel beschikt ook over zijn eigen materiaal. Indien er toch
materiaal moet doorgegeven worden wordt dit uitgebreid
schoongemaakt en ontsmet.

Materiaal

Elke bubbel beschikt ook over zijn eigen EHBO. We hebben ook
gratis EHBO kits gekregen met ontsmettingsmateriaal enz.

EHBO

Bij vragen of opmerkingen contacteer ons gerust! Hopelijk tot snel!

