CORONAPROTOCOL

VOOR DE ACTIVITEITEN VAN TEENSTREET VOOR JONGEREN VAN 13 TOT 18 JAAR

Dit protocol is opgesteld op basis van het kampprotocol op wegaanopzomerkamp.nl. Dat protocol is samengesteld door organisaties die
aangesloten zijn bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton,
NUSO, NJR, HISWA-RECRON in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde. De minister heeft groen licht gegeven voor de kampen die conform dit protocol worden
georganiseerd. Als Operatie Mobilisatie/TeenStreet hebben wij dit protocol als basis gebruikt en hebben wij het aangepast naar wat
voor onze activiteiten passend zijn.
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1. Algemeen
Dit protocol heeft als vertrekpunt het belang van de tieners enerzijds en de veiligheid in het voorkomen van besmettingen
anderzijds. De afgelopen tijd was voor iedere tiener intens. Met vrienden en vriendinnen 'connecten' en met elkaar groeien in hun
relatie met Jezus en een gezellige tijd met elkaar te kunnen beleven, dat is waar veel tieners naar uitkijken! Dit protocol vormt het
kader waarbinnen de TeenStreet activiteiten voor jongeren van 13 tot 18 jaar mogelijk zijn. In dit protocol worden de maatregelen
van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen zoveel mogelijk gevolgd.

Dit protocol helpt om alles rondom de activiteit en tijdens de activiteit zo veilig mogelijk te organiseren. Tegelijkertijd is het
coronavirus nog niet verdwenen en is dat iets waar iedereen rekening mee moet houden. Activiteiten worden anders dan we
voorheen gewend waren. Het kan zijn dat een deelnemer vervroegd de activiteit moet verlaten omdat hij of zij klachten krijgt en
besmetting van anderen moet worden voorkomen, er zullen tieners zijn die de afspraken even vergeten of ouders die ongerust zijn
en twijfelen of hun tiener mee kan doen aan de activiteiten. Dit is een nieuwe realiteit. Dit protocol wordt gebruikt om goed
voorbereid aan de activiteiten de starten en zal gebruikt worden in al onze draaiboeken tijdens de verschillende activiteiten. Samen
gaan we ervoor om zoveel mogelijk tieners te laten genieten van een leuke toffe activiteit waarbij ze contact hebben met hun
vrienden en ze groeien in hun relatie met Jezus.
Sinds de publicatie van het protocol zomerkampen op 9 juni 2020 zijn een aantal maatregelen door de overheid versoepeld. Op 25
juni is het protocol ‘wegaanopzomerkamp.nl’ voor de laatste maal gewijzigd en zijn de versoepelingen daarin meegenomen. Op
basis van deze gegevens is dit Coronaprotocol voor TeenStreet activiteiten opgesteld. Mocht er aanleiding toe zijn, i.v.m.
gewijzigde maatregelen vanuit de overheid, dan zullen we dit zo spoedig mogelijk naar alle deelnemers communiceren.

1.1 Wie mag er komen?
Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen meedoen aan de activiteit. Indien er jongere deelnemers zijn dan 13 jaar, wordt voor iedereen
het protocol van 13 tot 18 jaar gevolgd. Er zijn geen leeftijdsbeperking voor de vrijwilligers.
1.1.1 Risicobewustzijn vrijwilligers
Vrijwilligers zijn zich bewust van de risico’s en zijn volledig vrij om de keuze te maken niet deel te nemen aan de activiteit, omdat ze
in een risicogroep vallen, werken in een bepaald beroep, werken met corona patiënten of mantelzorger zijn. Het is wel van belang
dat er voldoende vrijwilligers zijn.
1.1.2 Klachten of ziek zijn en risicogroepen
Iedereen mag zich aanmelden en meedoen aan de activiteit, ook jongeren met een beperking, tenzij:
• Je de afgelopen 24 uur of bij de start van de activiteit één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt (gehad):
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak?
• Je bij de start van de activiteit een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt.
• Je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
• Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als je korter dan 14
dagen geleden contact gehad hebt met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.
• Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
• Je in een risicogroep zit, dan is specifiek toestemming nodig van zowel de ouders als het kernteam. Overleg eventueel met de
huisarts.
• Voor volwassenen (vrijwilligers) in een risicogroep is deelname niet mogelijk, omdat voor hen het devies is: blijf zoveel mogelijk
thuis en ga alleen naar buiten als dat noodzakelijk is. Bij twijfel: win medisch advies in.
• Je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de activiteit, dan moet je direct naar huis.
1.1.3 Controlevragen vooraf (gezondheidscheck)
Bij aankomst op de locatie wordt er (indien noodzakelijk dagelijks) een gezondheidscheck gedaan. Wanneer één van de vragen met
JA wordt beantwoord, mag de vrijwilliger of deelnemer niet deelnemen aan de activiteiten.
Bij de check worden de controlevragen van het RIVM gesteld:
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14
dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Bij de gezondheidscheck wordt daarnaast gecontroleerd of deelnemers de maatregelen begrijpen en of ouders dit met hun kind
hebben doorgenomen.
1.1.4 Aanwezigheidsregister
Het is verplicht om een aanwezigheidsregister bij te houden. Zo is precies duidelijk wie er aanwezig is tijdens de activiteit en kan bij
een eventuele besmetting nagegaan worden met wie er contact moet worden opgenomen.
1.1.5 Gezondheidsformulier
Tijdens de aanmelding zijn deelnemers verplicht om vragen met betrekking tot het gezondheidsformulier in te vullen. Hierop staan
de contactgegevens, meerdere telefoonnummers, eventueel medicijngebruik en/of allergieën en/of aandoeningen.
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1.2 De activiteiten
Om veilig samen te kunnen zijn en verspreiding van het virus tijdens de activiteiten zo klein mogelijk te maken beleven we de
TeenStreet activiteiten op specifieke locaties in Nederland waar de tieners samen komen als groep en ingedeeld worden in Small
groepen. Dit betekent dat:
• deelnemers op één specifieke locatie blijven. Deze locatie hebben ze gekozen tijdens de aanmelding.
• binnen de specifieke locatie is contact met elkaar mogelijk. Je hoeft als jongere tot 18 jaar geen afstand te houden tot andere
deelnemers tot 18 jaar (de tienergroep) Je houdt wel 1,5 meter afstand tot de deelnemers vanaf 18 jaar (alle vrijwilligers).
o De deelnemers tot 18 jaar (de tieners) kunnen zonder afstand spelen, sporten, zitten, eten, slapen, etc.
o De deelnemers vanaf 18 jaar (de vrijwilligers) houden 1,5 meter afstand tot de jongeren en tot elkaar. Meedoen aan sport-,
spel- en bewegingsactiviteiten mag zonder afstand. Activiteiten waarbij handen vast gehouden worden, worden zoveel
mogelijk voorkomen.
o Jongeren tot 18 jaar kunnen zonder 1,5 meter afstand naast elkaar slapen. Jongeren vanaf 18 jaar houden 1,5 meter
afstand tussen de bedden (rondom).
o Mocht onvoorzien, om een specifieke reden, de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden dan zullen de vrijwilligers
een mondkapje dragen.
• Activiteiten vinden plaats op afgebakend terrein op de specifieke TeenStreet locatie. Wanneer met de deelnemers de locatie
wordt verlaten, bijvoorbeeld voor een outreach, wordt contact met anderen vermeden en 1,5 meter afstand gehouden tot
deze anderen.
• Het bij elkaar zijn op een locatie geldt het gehele programma en gaat in vanaf het moment dat je als volledige groep aan het
begin van het programma samen bent op de locatie. Het bij elkaar zijn op een locatie eindigt bij vertrek van de locatie aan het
einde van het programma/dag of bij gezamenlijke aankomst thuis.
o Wil een tiener maar 2 van de 4 dagen meedoen? Dan zijn dat de eerste twee dagen. Daarna bestaat de groep uit één tiener
minder.
o Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vast team vrijwilligers op de locaties.
o Wil iemand in deze periode aan meerdere kampen deelnemen, dan is dat alleen toegestaan als er 14 dagen tussen de
kampen zit en de gezondheidscheck opnieuw met goed gevolg doorlopen wordt.
o Er is afhankelijk van de activiteit een 'mobiel' team aanwezig die langs de locaties gaat. Dit team houdt van iedere
deelnemer 1,5 meter afstand en heeft weinig tot geen contact met externe personen gedurende deze periode.
o We vragen de deelnemers zo weinig mogelijk contact te hebben met externe personen gedurende deze periode op de
momenten dat men niet deelneemt aan het programma.
o Wanneer er extra vrijwilligers komen helpen en niet de hele week beschikbaar zijn, dan zullen zij bij voorkeur op
éénvolgende dagen aanwezig zijn op de locatie en zullen zij van iedere deelnemer 1,5 meter afstand houden. De extra
vrijwilligers worden dagelijks registreert.
• Binnen een locatie worden kleinere groepen samengesteld, de Small groepen, die aparte en gezamenlijke activiteiten ondernemen.
De deelnemers in deze Small groepen bestaan uit tieners onder de 18 jaar en bestaan uit 5-6 deelnemers. De deelnemers en hun
coach dienen wel de 1,5 meter afstand naar elkaar te houden.

•
•

Ouders en andere externen, die zich niet hebben aangemeld, kunnen niet op de locatie komen. Er zijn daarom geen daggasten
toegelaten, met uitzondering van extra vrijwilligers, het mobiele team en workshopleiders.
Een uitzondering geldt voor essentieel contact met mensen van buiten de locatie bijvoorbeeld bij de bezorger van de
boodschappen, het mobiele team en extra vrijwilligers. In dit geval wordt de anderhalve meter afstand gehouden.

1.2.1 Samenstelling locaties
• Indien er kinderen tot en met 12 jaar en kinderen ouder dan 13 jaar samen op een @locatie zitten, worden de regels uit dit
protocol voor 13 jaar en ouder gevolgd.

•
•
•

Broers en zussen zitten bij voorkeur op dezelfde locatie.
Stellen worden beschouwd als dezelfde deelnemers en dienen op dezelfde locatie te zijn.
Er is op iedere locatie een vaste ploeg vrijwilligers aanwezig, zoals een kookploeg, beveiliging, coaches, etc.

1.2.2 Groepsgrootte
Mits aan de voorwaarden van dit protocol wordt voldaan (o.a. het doen van een gezondheidscheck) geldt geen maximum aantal
personen voor een TeenStreet activiteit. Het maximum blijft echter altijd het maximaal toegestaan aantal personen voor
samenkomsten zoals bepaald door de overheid.
Andersom kan de terreingrootte of de grootte van het (kerk)gebouw bepalend zijn, waardoor er minder tieners en vrijwilligers kunnen
deelnemen, het aantal deelnemers per locatie kan dus verschillen. Tegelijkertijd geldt dat we de omvang van de groep dermate groot
maken dat het naleven van en toezien op de regels uit dit protocol haalbaar is.
1.2.3. Voorbereidingen
• Vooraf denkt de organisatie na over praktische zaken, zoals een gezondheidsverklaring, training van vrijwilligers, indeling en
routes van het gebouw, maar ook aan het opruimen van jassen, tassen, fietsen en overige materialen ed.

•

Als organisatie verdelen we de vrijwilligers over de locaties en brengen we de extra taken in kaart die de maatregelen omtrent het
coronavirus vanuit dit protocol met zich mee brengen:
o contactpersoon voor de locatie/beheerder;
o beveiliging op locatie die toezicht houdt op het naleven van de afspraken;
o contact met ouders vooraf en tijdens de activiteit;
o extra hygiëne en schoonmaak maatregelen;
o zorg om zieken;
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1.3 Noodprocedure
Hoe goed de voorbereidingen ook zijn en hoe goed de protocollen worden nageleefd, er kan altijd iemand ziek worden. Daarvoor zijn
deze voorzorgsmaatregelen en noodprocedurestappen. Alle vrijwilligers zijn tijdens de activiteit op de hoogte van deze maatregelen.
Vooraf
• Er is één persoon verantwoordelijk bij de activiteit die in geval van een vermoeden van besmetting de taak op zich neemt over de
zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen, zoals het plaatsen van de zieke in isolatie en het contact met de ouders.
Deze persoon houdt minimaal 1,5 meter afstand tot de zieke en wast na ieder contact handen met water en zeep. Kortdurend
contact (<15 minuten) is niet erg.

•

•
•

•

De organisatie, het kernteam van TeenStreet NL, heeft dagelijks een controle gesprek met de vrijwilligers en/of coördinatoren op
de locaties. Dit controle gesprek is een onderdeel van de gebruikelijke dagelijkse evaluatie van de afgelopen dag en de
voorbereiding van de volgende dag.
Als organisatie attenderen wij jongeren en vrijwilligers ziekteverschijnselen direct te melden.
Op iedere locatie is er een plek waar deelnemers die mogelijk besmet zijn in afzondering van de groep kunnen wachten tot ze (door
de ouders) worden opgehaald. Indien verzorging nodig is wordt dat door de hierboven genoemde vrijwilliger gedaan die daarvoor
de voorzorgsmaatregelen treft.
Vooraf worden met de vrijwilligers besproken hoe we omgaan met de vragen van andere jongeren en het informeren van andere
ouders wanneer iemand ziek wordt en/of een eventuele besmetting wordt vastgesteld. Let op de privacy. Wij verzoeken alle
deelnemers op dat moment geen uitingen te doen naar externe partijen, dit wordt vanuit Operatie Mobilisatie centraal
opgepakt door het Kernteam en directie.

Bij ziekteverschijnselen
• Er wordt goed gelet op ziekteverschijnselen (ook niet-coronaklachten). Een jongere zal dit niet altijd snel laten blijken, het weet
immers dat het naar huis zal moeten. Ziekteverschijnselen zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
•

•

•
•

•
•

•
•
•

We gaan realistisch met deze verschijnselen om: een keertje niezen omdat je op een droog en zanderig terrein zit, is geen
ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts. We blijven alert. Meer informatie over hooikoorts en chronische
neusverkoudheid vind je bij het RIVM.
Bij deze ziekteverschijnselen wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd en naar een geschikte plek of in een isolatieruimte
gebracht, waar de deelnemer kan wachten totdat hij is opgehaald door de ouders. Het wachten wordt zo georganiseerd, dat het
niet een te negatieve ervaring is voor de deelnemer.
De ouder/verzorger wordt ingelicht en haalt de deelnemer direct op.
Heeft een vrijwilliger ziekteverschijnselen, dan meldt hij/zij dit direct aan de TeenStreet coördinator en bij het kernteam en gaat
naar huis. Indien hij/zij wordt opgehaald, dan wordt gewacht op de daarvoor geschikte plaats of in de isolatieruimte. Deze ruimte
wordt na gebruik gelucht en de contactoppervlakken worden gereinigd.
De tiener of vrijwilliger gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en neemt contact op met de eigen huisarts. Het advies is om te
laten testen op het coronavirus (via huisarts of GGD).
Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt er waarschijnlijk bron- en contactonderzoek uitgevoerd
door de GGD. Het aanwezigheidsregister is dan belangrijk om bij de hand te hebben, hierin is per locatie genoteerd wie er
aanwezig waren. Dit aanwezigheidsregister wordt nog tot zeker vier weken na afloop bewaard.
In principe hoeven niet alle deelnemers naar huis of in quarantaine, tenzij de GGD hier aanleiding toe ziet. Zij nemen hier in dit
geval contact over op met de organisator.
Bleek achteraf iemand besmet? De GGD in de regio onderneemt dan verdere stappen in het kader van het bron- en
contactonderzoek. De GGD informeert ouders maar stem ook af wat de rol van de organisatie hierin is.
Keert een deelnemer terug naar de locatie na eerder ophalen ivm ziekteverschijnselen en er zijn nog steeds ziekteverschijnselen?
Dan dient de deelnemer een gezondheidsverklaring van de huisarts te overhandigen.

2. Communicatie
Wij vinden communicatie naar alle deelnemers, ouders en andere betrokkenen heel belangrijk om op een veilige en verantwoorde
activiteiten te organiseren.
2.1 Communicatie naar alle betrokkenen
• Vooraf worden (gedrags)regels en maatregelen duidelijk aan de ouders en jongeren communiceert. We vragen aan ouders om
deze regels en maatregelen vooraf te bespreken met hun tieners, zodat hij/zij weet wat hen te wachten staat.
• Wij attenderen vooraf ouders erop dat het belangrijk is dat zij stand-by zijn tijdens de activiteit. Indien een kind
ziekteverschijnselen heeft, dient het z.s.m te worden opgehaald. Om deze reden hebben wij een noodcontact en noodnummer
in de aanmelding opgenomen.
• Vooraf zullen we alle vrijwilligers voorzien van instructie en training met betrekking tot dit protocol. De coaches zullen de
tieners in hun small groepen ook nog extra attenderen op de regels en maatregelen.
• Wij zullen vooraf communiceren dat er aan de poort van de locatie een gezondheidscheck gedaan wordt. Hiervoor worden de
controlevragen van het RIVM gebruikt.
• Er zal een uitgebreid draaiboek aanwezig zijn bij iedere activiteit en daarin staan alle regels en richtlijnen in verwerkt.
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2.2 Communicatie bij ziekteverschijnselen tijdens de activiteit
De organisatie bereid zich voor op eventuele communicatie (intern en extern) bij een mogelijke besmetting tijdens de activiteiten.
Wij verzoeken alle deelnemers op dat moment geen uitingen te doen naar externe partijen, dit wordt vanuit Operatie Mobilisatie
centraal opgepakt door het Kernteam en directie.

3. Logistiek
3.1 Locatie
De locatie is een van de belangrijkste factoren om de richtlijnen goed in stand te kunnen houden en de activiteit veilig te kunnen
draaien. In overleg met de betreffende locaties zullen we goede afspraken maken.
3.1.1 Algemene regels en afbakening
• Het zonder beperkingen te kunnen spelen, sporten, bewegen, eten, slapen is van toepassing op de gehele locatie.
• Ondernemen we activiteiten buiten de locatie, bijvoorbeeld in een stuk aangrenzend bos of gebied om een oureach activiteit te
doen? Dan gelden de afstandsregels van de overheid: jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Tot de
vrijwilligers, tot mensen buiten de locatie en de vrijwilligers onderling wordt 1,5 meter afstand gehouden. Vermijd drukte en
contact met externen indien je buiten het afgebakende terrein gaat.
• Vooraf wordt er goed nagedacht over de routing op de locatie, zodat we altijd de anderhalve meterregel kunt naleven. Hoe
kunnen deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen zich op het terrein makkelijk bewegen? We geven dit duidelijk aan met
bijvoorbeeld looppijlen. Door visuele aanwijzingen wordt het gewenste gedrag onbewust veroorzaakt en wordt voorkomen dat
tijdens kamp vrijwilligers voortdurend afwegingen moeten maken.
3.1.2 De locatie
Op de locaties zorgen we voor:
• Ruim voldoende ventilatie van de ruimtes.
• Ruim voldoende (natuurlijke) ventilatie van de slaapzalen. Kan een ruimte niet geventileerd worden dan wordt er een andere
slaapruimte gezocht om te kunnen slapen.
• Duidelijke looproutes.
• Een 'regen-plan' voor als een aantal activiteiten niet buiten kunnen plaats vinden.
• Gescheiden sanitair en dit wordt duidelijk aangeven. Ook bij het gebruik van het sanitair is het van belang om de 1,5 meter
afstand te kunnen houden. Er worden afspraken gemaakt over de schoonmaak.
3.1.3 Meerdere kampen/organisaties op één locatie
Wanneer wij aanwezig zijn op een groep accommodatie waar ruimte is voor meerdere kampen van bijvoorbeeld een andere
organisatie, dan dienen beide partijen volledig gescheiden te kunnen draaien, in hun eigen zone (binnen en buiten) met eigen
sanitair. Er is geen contact onderling met de andere deelnemers mogelijk. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt met de
verhuurder van de locatie.
3.1.3 Het slapen met vrijwilligers
Het uitgangspunt is dat de vrijwilligers zoveel mogelijk individueel slapen.
• We maken zoveel mogelijk gebruik van aparte slaapkamers voor de vrijwilligers.
• Een uitzondering zijn de coaches, zij slapen bij de jongeren of in een directe ruimte nabij de jongeren, zodat deze gedurende de
nacht in geval van nood te bereiken zijn voor de deelnemers.
o Er is minimaal 1,5 meter afstand tussen de bedden van de vrijwilligers onderling en de bedden van de deelnemers.
o Er is voldoende (natuurlijke) ventilatie van de slaapruimte.
• Indien er een grotere slaapzaal is waarbij optimaal geventileerd kan worden, kunnen meerdere coaches/vrijwilligers binnen
slapen. Er wordt dan zoveel mogelijk afstand tussen de bedden gehouden, in ieder geval (veel) meer dan 1,5 meter.
3.1.4 Het slapen met jongeren
Jongeren kunnen in een groep slapen, maar we houden hierbij rekening met de volgende zaken:
• Er is voldoende natuurlijke ventilatie van de slaapruimte.
• De small groepen komen zoveel mogelijk bij elkaar op een slaapzaal
• Er is enige afstand tussen de bedden van de jongeren
o Door bijvoorbeeld tassen tussen de bedden te plaatsen en/of steeds een plaats vrij te houden tussen de bedden
o Er wordt geslapen in de small groepen.
o In individuele tenten te laten slapen
• Stapelbedden zijn toegestaan mits aan bovengenoemde voorwaarden worden voldaan, zoals voldoende natuurlijke ventilatie.

3.2 Vervoer
Het vervoer van, naar en tijdens de activiteit is altijd een hele logistieke uitdaging. Ouders en deelnemers blijven
zelfverantwoordelijk voor het vervoer en de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We hebben hier de volgende
afspraken over gemaakt:
• Voor jongeren van 13 jaar en ouder en begeleiders geldt geen maximumaantal personen in een auto, hiervoor geldt dat je net
zoveel jongeren mag vervoeren als er zitplaatsen (gordels) in de auto zijn. Zij mogen dus ook met een andere ouder meerijden.
Voor deze leeftijdsgroep wordt het dragen van mondkapjes geadviseerd, indien deelnemers niet uit hetzelfde huishouden komen.
• Indien er gebruik gemaakt wordt van gezamenlijk vervoer zoals personenbusjes en touringcars, houd dan rekening met de
hygiënemaatregelen die gelden in voor dit vervoerstype en maak duidelijke afspraken met het busbedrijf. Vervoer vindt
uitsluitend plaats met deelnemers van dezelfde locatie.
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•
•
•

Indien er gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer dan dienen de deelnemers zich te houden aan de richtlijnen over het
reizen met het openbaar vervoer die zijn opgesteld door de Nederlandse Overheid en het OV.
Vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen carpoolen. Reizen met het openbaar vervoer kan, maar vermijd drukte en volg de
regels in het OV.
We zorgen voor duidelijke verkeersaanwijzingen op de locatie en een helder verkeersplan voor de ontvangst en het afscheid en na
afloop van de activiteit voor het vertrek. Onderstaande mogelijkheden zouden we mogelijk kunnen gaan gebruiken:
o Een ‘kiss & ride’ en we verzoeken ouders in hun auto te blijven zitten.
o Duidelijke rijen met vakken van 1,5 x 1,5 meter waar ouders met kind kunnen wachten. Hierbij wordt ook rekening gehouden
met looprichtingen.
o We hanteren verschillende aankomsttijden. We raden aan ouders op tijd te komen en zich te houden aan de afgesproken
tijdvakken, om drukte te vermijden.

3.3 Materiaal
De materialen die gebruikt worden na iedere activiteit goed schoongemaakt en gereinigd met water en zeep of reinigingsdoekjes.

4. Hygiëne en gezondheid
4.1 Persoonlijke hygiëne
• Tieners en vrijwilligers worden gewezen op het belang van handen wassen. Meerdere keren per dag ten minste 20 seconden
handen wassen. Er worden een aantal ‘vaste’ handenwasmomenten ingepland.
• Er is voldoende handzeep, alcohol en papieren (zak)doekjes op de locatie aanwezig.
• Handen worden afgedroogd met papieren doekjes. Geen handdoeken dus. Er zijn bij voorkeur afsluitbare vuilnisbakken (bij
voorkeur te openen zonder handcontact) voor vuile zakdoeken en papieren handdoekjes.
• Er worden geen handen geschud, box gegeven of een high-five gedaan: dat geldt voor iedereen.
• Hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes is van belang.
• Vrijwilligers die aanwezig zijn op de locatie dragen indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes). Zeker
wanneer de 1,5 meter niet in acht genomen kan worden.
• De gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen wordt door iedereen opgevolgd.
4.2 Sanitair

•

Op iedere locatie is sanitair aanwezig. Minimaal twee toiletten, zodat er gescheiden sanitair is voor de deelnemers.

•

Stromend water op de locatie is essentieel. Bij activiteiten moeten de handen gewassen kunnen worden en er moet regelmatig veel
schoongemaakt worden.

•

Tijdens de activiteiten zijn er een aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van het sanitair. In deze
schoonmaakronde wordt ook het materiaal en andere ruimtes meegenomen

•

Een vrijwilliger reinigt zelf het sanitair na ieder douchegebruik extra. Hiervoor zijn voldoende reinigingsmiddelen aanwezig.

•

Het sanitair (toiletten, wastafels etc.) wordt minimaal 2-3 keer per dag schoon gemaakt. Op de toiletten komt een schoonmaaklijst
te hangen.

4.3 Eten, drinken en koken
Voorkomen is beter dan genezen: we willen voorkomen dat mensen ziek worden door onveilig voedselgebruik.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De maaltijden worden verzorgd door een kookploeg op de locatie. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het klaarmaken
van de maaltijden op de locatie.
Wanneer er maaltijden afgehaald worden bij de keuken of wanneer er eten wordt gebracht op het terrein, dan worden daar ook
specifieke afspraken over gemaakt.
Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel. Handhygiëne is cruciaal. We nemen hygiënemaatregelen in
acht.
De materialen die worden gebruikt worden goed gereinigd. Er wordt zoveel mogelijk, indien nodig, op een geïsoleerde plek
gewerkt.
Er wordt door één vrijwilliger drinken ingeschonken, zodat niet iedereen hieraan zit met zijn of haar handen.
Het eten wordt opgeschept door één vrijwilliger. Bij het opscheppen van het eten is er geen fysiek contact: het bord wordt
neergezet waarna er wordt opgeschept.
Het afwassen van keukengerei wordt gedaan met warm water en afwasmiddel.
De borden, bestek en bekers worden goed gereinigd door de vrijwilligers. Drogen kan aan de buitenlucht of met ieder een eigen
(schone!) theedoek.
De theedoeken worden dagelijks gewassen of er is voldoende voorraad. Theedoeken worden alleen op dezelfde dag hergebruikt.
De borden, bestek en bekers staan in een afgesloten ruimte.

4.4 EHBO
Een ongeluk zit in een klein hoekje. EHBO kunnen verlenen is daarom essentieel. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van het Rode Kruis
(https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/). Belangrijk is dat zieke deelnemers niet thuishoren op de
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locatie. Ongeacht of het (vermoedelijk) corona betreft of niet. Wij volgen hierbij de richtlijnen op die eerder in het protocol zijn
beschreven.
We maken wel onderscheid tussen gewone EHBO bij een klein ongeluk of het bieden van hulp bij medicatie en EHBO bij een
vermoedelijke besmetting. Er is bij iedere activiteit een EHBO-koffer aanwezig.
5. Activiteiten
Door de maatregelen en richtlijnen met betrekking tot het coronavirus zien de activiteiten er wel iets anders uit.
5.1 Algemeen
•
Het uitgangspunt is dat activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd worden. Daarnaast vinden de activiteit
zoveel mogelijk plaats op de locatie, met uitzondering van de outreach activiteiten.
•
Bij kook- en eetactiviteiten zoals kookworkshops wordt er extra rekening gehouden met (hand)hygiëne en voedselveiligheid.
•
Spelen met water mag en brengt geen risico’s met zich mee.
•
Er worden afspraken gemaakt met de verhuurder van de accommodatie over het gebruik van de speelvelden en/of bos wat bij
het terrein behoort.
5.2 Zingen
Over de verspreidingsrisico’s van het coronavirus bij zingen is veel onduidelijkheid. Daarom is samen zingen of muziek maken met
blaasinstrumenten niet toegestaan. Zingen als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging is door de overheid wel toegestaan, mits
de richtlijnen van het RIVM worden nagevolgd. Toepassing van de bestaande regels over de 1,5 meter afstand, reservering,
gezondheidsvragen en hygiënevoorschriften blijft noodzakelijk. De overheid geeft echter aan dat hoewel zij geen verbod formuleert,
samenzang wel een risico inhoudt. Het is op dit moment niet duidelijk of met betrekking tot het zingen de 1,5 meter afstand ook geldt
voor de deelnemers onder de 18 jaar. Zij hoeven immers geen 1,5 meter afstand meer naar elkaar te bewaren. Daarnaast dient er
voldoende geventileerd worden. De ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen wordt 24 uur per dag geventileerd en na de bijeenkomst
wordt de ruimte ongeveer 15 minuten gelucht.
Daarom wordt afhankelijk van het aantal deelnemers, de beschikbare ruimte en de ventilatiemogelijkheden wel of niet gezongen op
een locatie. Mochten ouders of vrijwilligers hier vragen over hebben dan kunnen ze contact opnemen met teenstreet.nl@om.org.
5.3 Leeftijdsbeperking
Tijdens de activiteiten hoeven de jongeren tot 18 jaar géén afstand te houden. Zij houden wel 1,5 meter afstand tot de vrijwilligers.
Jongeren vanaf 18 jaar hoeven geen afstand te houden bij het doen van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Ook vrijwilligers mogen
onder deze voorwaarden meedoen met de activiteiten.

6. Na de TeenStreet activiteit
Indien iemand ziek werd tijdens de activiteit en dit bleek na het testen om corona te gaan, dan wordt er waarschijnlijk
contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. Het aanwezigheidsregister is dan erg belangrijk. De organisatie zal dit dan ook minimaal 4
weken bewaren en zal meewerken aan het contactonderzoek. Dit vragen we ook van alle andere deelnemers.
Mocht er achteraf toch iemand besmet zijn, dan zullen we de ouders, deelnemers en vrijwilligers informeren over de genomen stappen
en over de mogelijke vervolgstappen, zoals het contactonderzoek dat mogelijk gedaan gaat worden door de GGD. Wij zullen zoveel
mogelijk rekening houden met de privacy van de personen in kwestie.

7. Vragen
Zijn er vragen? Ga naar de website of mail je vragen naar TeenStreet.nl@om.org.
De algemene richtlijnen van de overheid zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl.
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