Geachte gast,
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Hartelijk welkom!
In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op onze kampeercentra in Leusden
en Hulshorst. Wij volgen daarbij de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen
wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij vragen u mee te werken aan
onderstaande voorschriften om elkaars gezondheid te beschermen en een fantastisch veilig en gezond verblijf
te waarborgen.
Algemene richtlijnen
Vanaf 1 juli openen wij de deuren en zijn groepen weer toegestaan.
Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen afstand tot elkaar en tot de begeleiders te bewaren.
Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren.
Begeleiders en jongeren ouder dan 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jongere
deelnemers.
U bent verplicht om binnen 24 uur voor aankomst een gezondheidscheck te doen bij uw deelnemers
en begeleiders.
Blijf thuis als u of uw deelnemers één van de volgende klachten heeft: verkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.
Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Deelnemers die tijdens het kamp Corona gerelateerde klachten ontwikkelen moeten worden
afgezonderd van de groep. Meld dit direct bij onze medewerkers. In overleg met de manager van het
kampeercentrum wordt besloten of een deelnemer moet worden opgehaald.
Plan alle activiteiten (ook eten en drinken) zoveel mogelijk in de buitenlucht.
Algemene hygiëne maatregelen
De hygiëneregels van het RIVM en de overheid vind u op verschillende plekken op ons terrein.
Op diverse plaatsen op het terrein wordt handreinigingsmiddel neergezet.
Bij uw kampeerterrein (m.u.v. Veldkamp) is een extra waterpunt waar uw deelnemers handen kunnen
wassen. We vragen u om voor uw groep hiervoor zelf extra zeep mee te nemen.
Onze keuken is volledig volgens de geldende hygiënerichtlijnen (HACCP) ingericht en voldoet aan de
hoogste standaarden.
Lucht de tenten zo vaak als mogelijk door beide tentflappen op te binden.
Ontvangst
Voordat de groep het terrein betreedt, meldt 1 persoon de groep aan. Bij voorkeur vóór de groep uit.
Om contact tussen groepen te voorkomen werken we met tijd-slots voor uw aankomst. Waar nodig
nemen we contact met u op om te overleggen over de aankomsttijd. Bel vooraf even voor overleg als
u apart bagage komt brengen voor de groep.
Als de kinderen individueel gebracht worden dan kunnen de ouders de kinderen bij de ingang van ons
kampeercentrum overdragen aan de begeleiders. De ouders komen daarbij niet op het terrein.
Onze Receptie/woonkeuken is toegankelijk voor 1 persoon tegelijk.
Voor aankomst zorgt de groep dat het nachtregister dat wij u aanleveren compleet is.
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Sanitair
Het sanitairgebouw en de voorzieningen worden met regelmaat schoongemaakt. En er worden extra
hygiëne-maatregelen getroffen.
Personen vanaf 18 jaar maken gebruik van de voor hen gereserveerde toiletten en douches.
Tandenpoetsen liever niet binnen maar bij de wasbakken buiten (bij het sanitairgebouw) of bij het
eigen kampterrein.
We vragen iedereen om zo kort mogelijk gebruik te maken van het sanitairgebouw en elkaar zo veel
mogelijk de ruimte te geven.
Maaltijden en drinken
Onze koffiekeuken is toegankelijk voor 1 persoon tegelijk. We vragen u om daar vooraf de handen te
reinigen.
Het ophalen van de maaltijden kan door maximaal 2 volwassenen of 1 volwassene en 2 kinderen.
Wat betreft de hygiënemaatregelen bij de afwas; Kinderen mogen dit (nog steeds) zelf doen met heet
water en afwasmiddel onder toezicht van de begeleiders.
EHBO
-

-

De groep dient zelf voor EHBO-materialen en behandeling te zorgen.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. EHBO kunnen verlenen is daarom essentieel. Volg hiervoor de
richtlijnen van het Rode Kruis (https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenentijdenscorona).
Heeft u hulp of extra materialen nodig, meld u zich gerust bij onze medewerkers.

Spelen en activiteiten
De speeltoestellen zijn normaal toegankelijk.
Gratis spelactiviteiten van de locatie zijn in overleg met onze medewerkers in te plannen.
Voor extra (betaalde) activiteiten kunt u vooraf Camp Support boeken, zie onze website voor meer
informatie.
Dit jaar kan er geen disco en bonte avond binnen in de kampschuur plaats vinden. De toko
(snoepwinkeltje) kan wel worden gebruikt in ‘take-away’ vorm.
‘Alternatieve’ bonte avonden mogen op het eigen kampterrein worden georganiseerd. We vragen
daarbij wel rekening te houden met andere bezoekers zodat er geen overlast ontstaat voor naburige
kampterreinen. Externe bezoekers zijn hierbij dit jaar helaas niet welkom.
Overige informatie voor het organiseren van een kamp
Heeft u behoefte aan meer richtlijnen voor uw eigen organisatie van het kamp? U vindt dit op
www.wegaanopzomerkamp.nl. Dit is geen verplichte werkwijze voor schoolkampen maar geeft wel
een handvat. Zie ook de veel gestelde vragen.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor overleg.
Liefst per mail via leusden@ymcakampeercentra.nl of hulshorst@ymcakampeercentra.nl.
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