Opstart chirozondagen
We mogen onze activiteiten terug opstarten, maar ook hier zullen enkele maatregelen
gelden. We werken volgens een kleurencode, zoals in het onderwijs. Op dit moment, begin
september, begint het jeugdwerk in heel Vlaanderen naar analogie met het onderwijs in
code geel. Deze code kan echter gewijzigd worden wanneer er lokaal of regionaal
een verandering is in de situatie.

Code geel – basis:

Geel = jeugdwerkregels
ZOMER

- 12 jaar
Bubbels (geen so distancing)
50 personen max per bubbel
Enkel soc distancing tussen
bubbels

+ 12 jaar
Bubbels (geen so distancing)
50 personen max per bubbel
Vermijden van te fysiek en
intens contact
Voorkeur buitenactiviteiten

1. DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN
A. Zieke leden en leiding blijven thuis
Iedereen is welkom, behalve:
Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de
activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts,
diarree, moeilijk ademen.
Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen
deelnemen als:
- ze een doktersattest kunnen voorleggen.
- hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind laat
delen aan de activiteiten, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert.
Het is in ieders belang, ook in dat van uw kind.

B. Toch iemand ziek?
Dan volgen wij het stappenplan dat door de jeugdsector en de
overheid opgesteld is. Dit stappenplan kan je op onze website
terugvinden.
Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om doorheen
de dag beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen
halen.
C. Onze activiteiten in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50
deelnemers (leden en leiding). Binnen die bubbels mag er normaal
gespeeld worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig
mogelijk contact.
Zo zullen onze bubbels eruitzien:
Bubbel 1: de leden en leiding van de sloebers, speelclub en rakkers
Bubbel 2: de leden en leiding van de toppers en keti’s
Om het contact tussen de bubbels zo klein mogelijk te houden zullen onze uren enigszins
aangepast worden:
- Voor bubbel 1 openen onze deuren vanaf 14u20 en starten de activiteiten stipt om
14u30. De chiro eindigt voor bubbel 1 om 18u.
- Bubbel 2 is welkom vanaf 14u50 en hun activiteiten starten om 15u. De chiro eindigt
om 18u30.
D. Hygiënemaatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor:
zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken,
handschoenen, …
We zullen extra rekening houden met de hygiëne en veiligheid in
onze gebouwen: extra verluchten, ontsmetten van materiaal, …
We besteden we extra aandacht aan het wassen van de
handen. Dit zal steeds op vaste momenten gebeuren: bij aankomst in de chiro, voor en
na activiteiten, na het gebruik van het toilet, …
E. Belangrijk
We spelen zoveel mogelijk in de buitenlucht. Zorg dus voor
aangepaste kledij!
We blijven zoveel mogelijk op ons eigen terrein, maar de kans bestaat
dat een activiteit elders zal doorgaan (bvb het park). Daarom vragen
we om voor elk kind een mondmasker te voorzien.

We zien jullie graag zondag!
Speelse chirogroetjes
De leiding van chiro Machelen

