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Samenvatting
● Deelnemers (t/m 12 jaar) hoeven geen afstand te houden tot mede
deelnemers en begeleiders.
● Deelnemers (13 jaar en ouder) moeten afstanden houden tot begeleiding en
andersom
● Begeleiders moeten onderling afstand houden (uitzondering is spel en
sportactiviteiten)
● Bij aankomst moet de deelnemer op alle vragen van de gezondheidscheck
met nee kunnen beantwoorden.
● We letten extra goed op hygiëne zoals handen wassen en bij het koken.
● We proberen zo min mogelijk contact te hebben met mensen buiten de
bubbel
● We hanteren tijdslots bij het halen en brengen van deelnemers
● Als een deelnemer tijdens de week klachten krijgt dan moet deze opgehaald
worden binnen 3 uur
● Mocht een kind met klachten opgehaald worden en thuis positief testen dan
zal het kamp beëindigd worden
● Kinderen of begeleiders die regelmatig verkouden of ‘snotterig’ zijn voldoen
niet aan de gezondheidscheck en kunnen helaas niet mee op kamp (dit gaat
dus niet over hooikoorts/astma)
● Onze begeleiders testen zich preventief voordat het kamp begint.
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Inleiding
Dit protocol is gemaakt om ervoor te zorgen dat de besmettingskans van het
coronavirus tijdens het zomerkamp zo klein mogelijk is. Daarnaast is het er om de
veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen.
Dit protocol is samengesteld op basis van het protocol dat onder andere is
samengesteld door Steunpunt KinderVakanties. Het protocol is onderschreven door
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT,
RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd. Zie ook deze website voor meer
informatie hierover.
Voor wie is dit protocol?
Wij vragen van iedereen die deelneemt aan een van onze kampen, of
ouder/verzorger is van een deelnemer die meegaat op kamp dit protectol goed door
te nemen. Dit om te voorkomen dat wij bij aankomst op het kamp alsnog iemand
moeten weigeren (wat wij natuurlijk niet willen). Ook is het voor onze begeleiders
prettig als de deelnemers goed op de hoogte zijn van de regels.

Wie mag mee op kamp?
Iedereen mag mee op kamp, tenzij:
● Je de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp 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 het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als
dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
● Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld.
● Je ziek wordt of klachten krijgt tijdens het kamp, dan moet je direct naar huis.

Op kamp in kampbubbels
De zomerkampen worden georganiseerd in kampbubbels. De kampbubbel
bestaat uit alle deelnemers en leiding van het betreffende zomerkamp.
Om veilig samen te kunnen spelen en verspreiding van het virus tijdens kamp zo
klein mogelijk te maken gaan we op kamp in kampbubbels. Deze kampbubbels

gelden het gehele kamp. Binnen een Kampbubbel is contact met elkaar
(deelnemers onderling) mogelijk tijdens activiteiten binnen én buiten.
Een Kampbubbel geldt de gehele kampweek en gaat in vanaf het moment dat je als
volledige groep samen bent, bijvoorbeeld bij gezamenlijk vertrek uit je woonplaats of
bij aankomst op het kampterrein of bij de accommodatie. De Kampbubbel eindigt
bij vertrek van de locatie of gezamenlijke aankomst thuis;
Deelnemers hoeven tot geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en ook niet van
de begeleiding en andersom. Deelnemers ouder dan 13 jaar moeten wel afstand
houden tot begeleiding en andersom,. Begeleiders onderling houden 1,5 meter
afstand. Uitzondering is sport en spelactiviteiten waar geen afstand hoeft gehouden
te worden, als dit gezien de activiteit niet kan.
Mits aan de voorwaarden van dit protocol wordt voldaan (o.a. het doen van een
gezondheidscheck) geldt geen maximum aantal personen voor een Kampbubbel
In de kampbubbel worden alle geldende hygiënemaatregelen in acht genomen.
Wil je (deelnemer of begeleider) deelnemen aan meerdere kampen achter elkaar,
dan kan dit alleen als de vragen van de Gezondheidscheck met ‘Nee’ zijn
beantwoord bij aanvang van het volgende kamp
Activiteiten vinden plaats op afgebakend terrein in de eigen kampbubbel. Wanneer
met de kampbubbel het eigen terrein wordt verlaten, bijvoorbeeld bij een
wandeltocht in een rustig natuurgebied, wordt contact met anderen vermeden en
anderhalve meter afstand gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk drukte te
vermijden
Vermijd het onderling contact tussen personen tussen de kampbubbels (bubble
distancing). Spreek dus na een zomerkamp niet direct af met iemand die nog
meegaat met een ander zomerkamp.
Een uitzondering geldt voor essentieël contact met mensen van buiten de
kampbubbel, bijvoorbeeld met de bezorger van de boodschappen. Uiteraard
houden we hier ook anderhalve meter afstand.
Onze begeleiders testen preventief voordat het kamp begint. Dit geeft verder geen
vrijbrief om de anderhalve meter los te laten of andere regels.
Hygiënemaatregelen:
De hygiënemaatregelen die we hanteren, zijn als het goed is al bij jullie bekend. We
baseren ons hierbij op de maatregelen van het RIVM. Wat het kamp betreft komen
daar vanuit ons nog een aantal maatregelen bij:

●
●
●
●
●

deelnemers wassen met vaste regelmaat en extra vaak hun handen;
hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes;
hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid staan extra hoog in het vaandel
activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht;
er is extra aandacht voor het ventileren van de tenten en
groepsaccommodaties;

Gezondheidscheck
Bij aankomst op het kamp wordt een gezondheidscheck gedaan. Wanneer één van
de vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet
deelnemen aan het kamp, in dit geval geeft JUMP zomerkampen geen geld terug.
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. Ben je op dit moment in isolatie omdat je positief getest bent op het coronavirus?
3. Ben je in quarantaine omdat je:
- Een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie corona is
vastgesteld?
- Uit een gebied terugkomt met een (zeer) hoog risico voor corona?
- Bent gewaarschuwd door de coronamelder app?
Klachten of quarantaine voorafgaand aan kamp
Deelnemers of begeleiders die in de periode voor het kamp klachten ontwikkelen en
zich laten testen bij de GGD kunnen na een negatieve test én wanneer zij
klachtenvrij zijn, mee op kamp. Indien een deelnemer of begeleider zich niet laat
testen, geldt dat hij/zij 24 uur klachtenvrij moet zijn om mee te kunnen op kamp.
Chronische klachten
Kinderen of begeleiders die regelmatig verkouden of ‘snotterig’ zijn voldoen niet aan
de gezondheidscheck en kunnen helaas niet mee op kamp.
Kinderen en begeleiders met bekende chronische luchtwegklachten zoals astma of
hooikoorts zonder koorts en benauwdheid kunnen wel mee op kamp. Bij
verergering van de bekende klachten of het ontstaan van nieuwe klachten, moeten
deelnemers met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts wel
naar huis.
Test/vaccinatie
Voor deelname aan een kamp is de gezondheidscheck altijd leidend. Een negatieve
coronatest, een vaccinatiebewijs of een recent doorgemaakte corona besmetting
geven géén toegang tot het kamp en geven tijdens kamp géén extra vrijheden ten
opzichte van de regelgeving.

Ophalen/brengen
Er geldt geen maximum aantal kinderen in een auto, hiervoor geldt dat je net zoveel
kinderen mag vervoeren als in de auto zitplaatsen (gordels) zijn. Zij mogen dus ook
met een andere ouder meerijden. Mondkapjes dragen bij gezamenlijk vervoer is in
deze leeftijdsgroep niet nodig. Het advies is bij 13 jaar en ouder om wel een
mondkapje te dragen in de auto.
Aankomst en vertrek zijn georganiseerd en ingedeeld in tijdsloten. U zult voordat het
kamp begint van ons te horen krijgen hoe laat wij u verwachten. Het is van belang
dat u zich aan die tijd houdt om aankomst en vertrek efficiënt te kunnen
organiseren.
Deelnemers die niet gebracht of gehaald kunnen worden door de eigen
ouders/verzorgers mogen meerijden met een andere ouder.
Ophalen bij ziekteverschijnselen/ positieve testuitslag
Als u helaas uw kind moet ophalen van kamp omdat deze bijvoorbeeld
ziekteverschijnselen vertoont, mag u niet op het terrein komen. Wij zullen van te
voren duidelijk communiceren naar welke plek (parkeerplaats o.i.d op de camping) u
kunt komen. Zo voorkomen we dat er een contact is tussen de kampbubbel en
‘externen’. Mocht een kind met klachten opgehaald worden en thuis positief testen
dan zal het kamp beëindigd worden
Ziekteverschijnselen
Ziekteverschijnselen zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Wij zullen
hier realistisch mee omgaan. Een keertje niezen omdat je op een droog en zanderig
terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts.
De begeleiders zullen beoordelen of iemand meer dan normale ziekteverschijnselen
vertoont en om die reden moet worden afgezonderd. Op ieder kamp is er een plek
waar deelnemers die mogelijk besmet zijn in afzondering kunnen wachten tot ze
(door de ouders/verzorgers) worden opgehaald. Een van de begeleiders van het
kamp zal de ouders/verzorgers bellen. De deelnemer moet dan binnen 3 uur
opgehaald kunnen worden. Dit is een vereiste! Kunt u dit niet garanderen, dan kan
de deelnemer helaas niet mee op kamp.
Uiteraard kan een van de begeleiders ook last hebben van ziekteverschijnselen. Ook
deze begeleider moet dan naar huis. Wij kijken dan naar eventuele vervanging van
een andere begeleider (hiervoor putten wij uit een pool van ervaren begeleiders die
geen andere kampen organiseren deze zomer).
Als een deelnemer naar huis moet i.v.m. ziekte

Bij deelnemers kan het handig zijn als hun naam in de kledingstukken staat zodat
bij ziekte de leiding snel de tas van de betreffende deelnemer in kan pakken.
De deelnemer of begeleider 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 corona besmetting
gaat, dan zal het kamp worden beëindigd.

Veelgestelde vragen (ouders)
-

Als er begeleiders ziek blijken te zijn, is er dan wel genoeg begeleiding
voor mijn kind?
We hebben per kamp een begeleider die stand-by staat. Mochten er te veel
begeleiders ziek worden kan het zijn dat we het kamp vervroegd moeten
stoppen.

-

Hoe wordt de hygiëne gehandhaafd bij het bereiden van/ serveren van
eten en drinken?
We wassen ons handen voor en na het eten. Dit moet iedereen doen, ditzelfde
geldt voor het koken. Een van de begeleiders schenkt drinken in vanuit
kannen in bekers. Zo zorgen we ervoor dat niet iedereen hier aan zit mijn zijn
of haar handen. Daarnaast schept ook een begeleider het eten op. De
deelnemers moeten hun bord neerzetten en houden daarbij afstand.

-

Heeft JUMP genoeg tafels en banken voor een vol kamp + maximaal
aantal begeleiders om te kunnen eten?
Ja dat hebben we.

