
Protocol COVID-19   Kamp 2021   We’re going USA 
 

 
 
Testen 
 
 

- Alle leiding laat zichzelf verplicht testen aan het begin en het einde van het kamp. 
- Testen gebeurt op woensdag ochtend bij de kerk, leiding blijft in de auto zitten tot er 

een negatieve uitslag bekend is. Daarna tijd voor koffie en gebak! 
- Op zaterdag wordt alle leiding nogmaals getest bij de Woudegge. 
- We hebben  vijf testen over, deze kunnen eventueel tijdens het kamp gebruikt worden, 

mocht er twijfel zijn.  
 

Sabine regelt testen via haar werk, Lyanne kan deze bij alle leiding afnemen. 
Kinderen hoeven niet getest te worden.  

 
Brengen/halen 
kinderen 

Brengen: Tussen 15:45 en 16:15 kunnen de kinderen worden gebracht bij de Woudegge.  
    Ouders/verzorgers rijden langs de oprit en zetten kinderen hieraf. Kinderen pakken   
    zelf hun spullen uit de auto. Ouders /verzorgers komen niet uit de auto mochten zij 
    iets willen communiceren met de kampleiding, kan dit vanuit het autoraam of via de 
    telefoon.  
    Het zal een soort Drive-Thru/ Kiss&Ride idee worden.  

 
Halen: Op zaterdag worden de kinderen tussen Tijdstip?? opgehaald bij de Woudegge. Ook dan  
             geldt de regel dat ouders/verzorgers niet uit de auto komen, mogelijk alleen om spullen 
             in te laden, hierbij wordt een mondkapje gedragen.  
We hadden bedacht dat het een idee is om leiding vooraan de oprit te zetten en die te laten 
communiceren met de leiding op het veld met de kinderen. Zo kan er worden doorgegeven 
welke kinderen naar voren kunnen komen en naar huis kunnen gaan. 
 

 
Algemeen 

- Tussen kinderen onderling hoeft geen afstand gehouden te worden.  
- Tussen de leiding en de kinderen hoeft geen afstand gehouden te worden.  
- Tussen de leiding onderling wordt 1,5 meter afstand gehouden, waar mogelijk.  
- Eetmomenten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.  
- Activiteiten vinden zoveel mogelijk buitenplaats. 
- Ouders gaan akkoord met de maatregelen wanneer zij hun kind meegeven.  
- Buitenstaanders worden niet toegelaten op het terrein van de Woudegge.  

 
 
 
 
 
Slaapkamer 
indeling 

Leiding en kinderen verdelen over de slaapkamers. De leiding kan verdeeld worden over twee 
slaapkamers.  
Slaapkamer 1:  

- Robin 
- Elleke 
- Martine 
- Bjorn 
- Iris 

 
De kinderen kunnen worden verdeeld over 4 slaapkamers, aantal bedden in de game kamer 
zetten. (is dit haalbaar? 
Indeling moet worden gemaakt. 
 

Slaapkamer 2: 
- Yentel 
- Sabine 
- Lyanne 
- Julia 
- Lisa 

 
Badkamer 

- Voor de leiding wordt de badkamer bij de slaapkamers gebruikt. Deze is niet 
toegankelijk voor kinderen.  

- De kinderen maken gebruik van de overige badkamers. 
- De toiletten worden schoongemaakt door de leiding, op de toiletten van de leiding 

liggen nog extra wc-eend doekjes. De kampleiding kan na elk toiletbezoek de toilet 
schoonmaken.  



 
Keuken 

- De keuken wordt door maximaal twee leiding tegelijk gebruikt. 
- Wanneer je de keuken betreed is het belangrijk om je handen te 

wassen/desinfecteren.  
Hygiëne en 
ventilatie 

- Het is belangrijk een goede handhygiëne te hebben. Zorg voor water en zeep of 
reinigingsdoekjes voor de handen. Wees hierbij terughoudend met 
handdesinfectiemiddelen. Laat kinderen handen wassen bij binnenkomst, na het 
buiten spelen, voor het eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of 
plakkerige handen. Help de kinderen met behulp van duidelijke instructies.  

-  Zorg ervoor dat de hygiënemaatregelen voor iedereen duidelijk zijn en dat ze worden 
uitgevoerd: Schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, apparaten, touchscreens (die meerdere 
personen aanraken) meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met 
water en zeep.  We moeten er met elkaar voor zorgen dat dit 4x per dag gebeurt, 
misschien in het corvee rooster? 

- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten. 
- Kinderen wassen bij binnenkomst hun handen  
- 4x per dag ramen en deuren na elkaar opengezet. Bv tijdens spellen of buiten spelen.  
- Ramen in de nacht op tocht stand of open. 
- Er wordt gebruik gemaakt van papieren handdoeken bij het handen afdrogen.  
-  

 
 
Wat te doen 
bij een COVID-
19 besmetting 

- Wanneer je in contact bent geweest met  iemand die positief getest is op COVID-19 
blijf je thuis. Mocht deze besmetting bekend worden tijdens het kamp, ga je naar huis. 
Dit geldt voor leiding en kinderen.  

- Wanneer tijdens het kamp iemand van het thuisfront klachten krijgt die zouden 
kunnen wijzen op COVID-19 dient dit te worden gemeld aan de kampleiding 
(Verkouden, benauwdheid, koorts).  

- Wanneer iemand van het thuisfront zich laat testen op COVID-19 dient dit gemeld te 
worden aan de kampleiding.  

- Wanneer een kind voor het kamp positief getest is op COVID-19, dient hij of zij 24 uur 
klacht vrij te zijn om mee te gaan op kamp. 

- Wanneer een ouder in de 10 dagen voor het kamp positief getest is op COVID-19 dient 
dit gemeld te worden bij de kampleiding.  

 
Klachten 
COVID-19 

- Kinderen blijven thuis of gaan naar huis bij klachten zoals: Loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn. (Bij vooraf bekende klachten dit aan de leiding doorgeven bv astma 
en hooikoorts.) 

- Wanneer iemand van de leiding tijdens het kamp COVID-19 gerelateerde klachten krijgt 
is er een mogelijkheid om te testen. 

 


