Coronamaatregelen
(4 februari 2021)
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Heb je 3 dagen voor de scouts symptomen gehad of ben je ziek geweest?
Jammer genoeg moet je dan nog een weekje wachten, voordat je naar de
scouts mag komen.
Al onze activiteiten gaan buiten door. Zie dus dat uw zoon/dochter warm
genoeg is aangekleed. De afspraak binnen de scouts is dat zeehonden &
zeewelpen broekkousen of extra lange kousen mogen aandoen. Lange broeken
zijn uit den boze (en voor de chiro
).
Je mag altijd een flesje water meebrengen naar de scouts. We gaan na
maanden binnenzitten weer super veel bewegen en dan moeten we voldoende
drinken.
Alle takken vormen aparte bubbels. Dit betekent dat we per tak gaan spelen
en dat deze tijdens de scouts niet gemengd worden.
o Deze bubbels werden door de leiding gemaakt en aan de ouders
bezorgd via mail. Het is NIET mogelijk om te wisselen van bubbel!
Binnen de bubbel moeten de leden geen social distance bewaren van elkaar.
Van de leiding moet altijd 1,5 meter afstand gehouden worden. De leiding
onderling houdt ook altijd afstand.
Leiding draagt een mondmasker voor, tijdens en na de activiteit.
Bij aankomst op de scouts dragen ouders een mondmasker. Gelieve het kissand-ride principe te hanteren: Rijd de parking op, laat je zoon/dochter
uitstappen en rijd meteen verder.
o Respecteer ook de plaats waar u uw zoon/dochter moet afzetten:
▪ Zeehonden, zeewelpen, scheepsmakkers en loodsen worden
afgezet aan de parking voor onze lokalen.
▪ Zeeleeuwen & zeeverkenners worden op de parking van de
hondenclub afgezet. Hiervoor rijdt u het grote terrein naast onze
scouts op.
o Op de parking zal leiding staan om jullie naar de juiste locatie te
begeleiden.
Indien je uit de auto stapt, draag je een mondmasker en respecteer je de
social distancing.
Leden en leiding desinfecteren hun handen bij de start van de activiteit,
tijdens de activiteit en na de activiteit. Aan de poort zal leiding klaarstaan om
jullie handen te ontsmetten.

