Coronaplan OKids
Let op! Gebaseerd op noodverordening!
Vanaf 1 juli geldt de noodwet!
Plan kan tegen die tijd worden gewijzigd!

Kinderen
1.1. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts (vanaf 38 graden).
1.2. Blijf thuis als iemand in jouw huis deze klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft,
mag je kind weer naar buiten.
1.3. Blijf ook thuis als iemand in je huishouden positief getest is. Je kunt tot na 14 dagen alsnog
ziek worden.
1.4. Meldt je tijdig aan voor de activiteit, zodat OKids rekening kan houden met de toestroom.
1.5. Reis zover dat mogelijk is zoveel mogelijk alleen.
1.6. om zoveel mogelijk op eigen gelegenheid.
1.7. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start naar de locatie.
1.8. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie (vrijwilligers)
1.9. Voor kinderen tot 12 zijn er geen afstandsbeperkingen (noodverordening 28 mei lid 2.2.)
1.10. Verlaat direct na de activiteit de locatie.

Ouders / verzorgers
2.1. Informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd
de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
2.2. Stem met uw kind uw contactgegevens af zoals 06-nummer.
2.3. Meldt uw kinderen tijdig aan voor de activiteit, zodat de OKids rekening kan houden met de
toestroom.
2.4. Breng uw kind(eren) alleen naar de locatie wanneer er een activiteit voor uw kind(eren)
gepland staat.
2.5. Breng uw kind(eren) niet naar de activiteit als uw kind last heeft van neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts.
2.6. Breng uw kind(eren) niet naar de activiteit als iemand in uw huishouden last van deze klachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag uw kind weer naar buiten.
2.7. Breng uw kind(eren) ook niet als iemand in uw huishouden positief getest is.
Je kunt na 14 alsnog ziek worden.
2.8. Wanneer kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen, zorg dan dat u als
ouder/verzorger alleen reist en alleen eigen kind(eren) wegbrengt.
2.9. Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie.
2.10. Als ouder/verzorger/begeleider heeft u helaas geen toegang tot onze locatie.
2.11. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de activiteit op de locatie.
2.12. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
2.13. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de activiteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één
ouder/verzorger op de locatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar
geldende protocol nageleefd moet worden.
2.14. Direct na de sportactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de locatie.
Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Vrijwilligers
3.1. Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de activiteiten waar je helpt.
3.2. Houdt anderhalve meter afstand van de overige vrijwilligers.
3.3. Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
3.4. Help de kinderen zich aan de regels te houden en spreek ze aan als dit niet lukt.
3.5. Weet bij voorkeur wie er aanwezig is.
3.6. Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
3.7. Laat kinderen niet eerder dan 10 minuten voor de start van de activiteit binnen. Na afloop
moeten kinderen direct vertrekken.
3.8. Er is geen ruimte voor ouders om te blijven kijken.
3.9. Houdt je aan de gebruikelijke maatregels van het RIVM, hoest / nies in je elleboog en gebruik
papieren zakdoekjes.
3.10. Was en desinfecteer je handen regelmatig en in ieder geval voor en na de activiteit.
3.11. Ondanks de meest actuele noodverordening (28 mei, lid 2.2.) het toestaat dichterbij kinderen
tot 12 jaar te komen, het verzoek dit zoveel mogelijk te beperken.
3.12. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts.

Bijlage
Noodverordening 28 mei: https://www.veiligheidsberaad.nl/?jet_download=4081

