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Het Jonge Strijkers Zomerkamp is georganiseerd conform het toepasselijke Protocol Zomerkampen  
(zie www.wegaanopzomerkamp.nl/): 

  
Iedereen mag meedoen, tenzij: 

o 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. 

o je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt. 

o je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de afgelopen 7 
dagen is vastgesteld. 

o je een huisgenoot/gezinslid hebt met het 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. 

o je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is 
vastgesteld. 

o je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van de ouders. Overleg eventueel met de huisarts. 

o je ziek wordt of klachten krijgt tijdens het kamp, dan moet je direct naar huis. 

Mocht u kind gezondheidsklachten hebben als hiervoor bedoeld, dan is deelname aan het zomerkamp 
helaas niet mogelijk. Bij aankomst zal een gezondheidscheck plaatsvinden. Hierbij zullen de door het 
RIVM voorgeschreven controlevragen gebruikt worden. 

 

Op grond van het Protocol Zomerkampen gelden onder meer de volgende gedrags- en hygiëneregels: 

o  Binnen een Kampbubbel kunnen jongeren tot 18 jaar binnen en buiten samen spelen, eten en slapen 
zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen. Deelnemers/ begeleiders vanaf 18 jaar houden 1,5 
meter afstand, behalve bij sport-, spel- en bewegen.  

o  Alle andere hygiënemaatregelen zoals gesteld door de overheid gelden voor de deelnemers aan het 
kamp. 

o deelnemers en begeleiders kunnen deze zomer aan slechts één zomerkamp deelnemen, tenzij er 
minimaal 14 dagen tussen de kampen zit en de gezondheidscheck opnieuw met goed gevolg doorlopen 
wordt. 

o er worden goede afspraken gemaakt om veilig te reizen, aankomst en vertrek worden georganiseerd in 
tijdsloten (hierover volgt nog nader bericht) 

o de meeste activiteiten vinden plaats op het terrein: er zullen geen uitjes zijn naar plekken waar veel 
mensen samenkomen en contact met mensen van buiten het kamp wordt waar mogelijk vermeden. 

o bij incidenteel contact met mensen of kinderen van buiten de kampbubbel (bijvoorbeeld de 
ingehuurde muziekcoaches) wordt altijd de afstand van 1,5 meter strikt in acht genomen  
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o activiteiten zullen tijdens het kamp zoveel als mogelijk in de buitenlucht plaatsvinden;  

o deelnemers wassen met vaste regelmaat en extra vaak hun handen; 

o hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes; 

o hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid staan extra hoog in het vaandel, er zullen extra 
schoonmaakmomenten ingepland worden, waar mogelijk zal daarbij ook hulp van de (oudere) 
deelnemers worden ingeschakeld; 

o genoeg (nacht)rust is heel belangrijk, deelnemers slapen in kleine groepen (maximaal 8 kinderen) op 
slaapzalen. Het is deelnemers niet toegestaan om na bedtijd op andere slaapzalen te komen;  

o samen zingen of blaasinstrumenten spelen is helaas niet toegestaan; 

o als een kind ziek wordt tijdens het kamp, moet het direct naar huis. Datzelfde geldt als de regels niet 
nageleefd worden. De ouders moeten dus te allen tijde stand-by zijn om hun kind op te halen.  

 


