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Door het coronavirus zal ons bivak er dit jaar heel wat anders uitzien… 
Enkele zaken om rekening mee te houden: 
 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN  

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, 

verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht 

thuis. 

 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen, deze lijst kan je 

raadplegen op de website van Chirojeugd Vlaanderen. Behoort je kind tot 

een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest 

van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als 

ouder, om dat in orde te brengen. 

 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u 

om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, 

wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. 

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 

 

2. Wordt er iemand ziek op bivak?  

Op onze bivakplaats zal een quarantaineruimte voorzien worden waar 
kinderen met symptomen verblijven tot de ouders hen komen ophalen. 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat 
daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten 
naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschik- baar te zijn 
om, indien nodig, uw kind te komen halen.  

Dit wil dus zeggen dat jullie niet op vakantie kunnen gaan tijdens het bivak, 
het is NIET de bedoeling dat grootouders de leden komen halen in geval 
van ziekte. Bij het inschrijvingsformulier geven jullie één contactpersoon op 
die we contacteren in geval van ziekte en die je zoon dan meteen kan 
komen halen op de bivakplaats.  
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3. Op bivak in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 deelnemers. 
We hebben 1 bubbel bestaande uit de leden en de leiding, en 1 bubbel met 
onze kookouders. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen 
en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig 
mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en 
reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand 
en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en 
andere hygiëne blijven belangrijk.  

4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 
reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen,…  

We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. 
openbaar vervoer. We vragen om minstens 5 wegwerp maskers mee te geven, 
allen verpakt in een apart plastic zakje.  

• Voldoende papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Handgel 

• … 

We lijsten deze zaken ook nog op in de lijst ‘mee te nemen’ op bivak.  
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PRAKTISCHE INFO 
 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere 

mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen 

jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie 

dus best een week tussen twee activiteiten. 

Ook het valiezen binnenbrengen, vertrek en de terugkomst zal er dit jaar anders uitzien. Meer 

info hierover vind je verder in dit boekje.  

Om alles vlot te laten verlopen, zal ons kamp dit jaar een beetje ingekort worden. De leiding 

vertrekt op dinsdag 21 juli om de kampplaats corona- en bouwvakkersproof te maken. De 

leden vertrekken op woensdag 22 juli. De speelclub gaat naar op zondag 26 juli. De rakkers en 

de toppers gaan naar huis op woensdag 29 juli, en de aspiranten gaan samen met de leiding 

naar huis. Er zal dit jaar jammer genoeg ook GEEN BEZOEKDAG zijn. 

We vinden het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van het eventuele gebruik van medicatie bij 

onze leden. Daarom vragen we nadrukkelijk aan de ouders om het gebruik van ALLE medicatie op 

voorhand aan ons te melden (allergie, ect.). Bij vertrek wordt alle medicatie afgegeven aan de 

leiding. 

Vergeet ook de identiteitskaart of kids-ID niet en bezorg ook deze aan de leiding bij het vertrek, geef 
aan hem aan je zoon en zeg dat hij deze meteen aan de leiding moet afgeven. 

Houd zeker je mail in de gaten voor eventuele veranderingen en extra instructies. 

(chirojongensstal@gmail.com) 

Wie mag mee op bivak? 
Alle gezonde leden mogen mee op bivak! Leden die behoren tot de risicogroep mogen mee, MITS 
toestemming van ouders/voogd EN doktersattest!  
 
Wie mag niet mee op bivak? 
Leden (en leiding en kookouders) die minstens 5 dagen voor bivak ziek zijn geweest of 
ziektesymptomen hebben gehad (hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, 
ademhalingsmoeilijkheden).  

 

Wanneer je je kind laat vertrekken op bivak, bevestig je op ‘eer’ dat je kind voldoet aan 
bovenstaande voorwaarden. De leiding kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden indien 
je kind ziek wordt op bivak.  

 

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met hoofdleider Thibault, 0473/25 93 82.  

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!  
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