Draaiboek buitenactiviteiten
voor een covid-coördinator
We organiseren buitenactiviteiten voor max. 25 leden (vanaf 9/6 50 leden
exclusief begeleiders). Gevaccineerd zijn mag geen criterium zijn om deel te
nemen. Door onze leeftijd worden onze deelnemers sowieso als een risico
beschouwd. Bovendien zijn er tussen de deelnemers misschien ook mensen met
ernstige onderlinge medische aandoeningen die hun immuniteit verlaagt. Deze
fiche helpt je om een buitenactiviteit overeenkomstig de veiligheidsmaatregelen
te organiseren!
Uitnodiging
- Laat de deelnemers op voorhand inschrijven. Maak een lijst op met
contactgegevens.
- Vermeld dat iedereen ook buiten een mondmasker moet dragen én de
onderlinge afstand van 1,5m moet respecteren (begroeten zonder fysiek
contact).
- Vermeld eveneens dat carpoolen wordt afgeraden, zo niet mét
mondmasker en voldoende ventileren door bv. een raampje open te
zetten;
- Vermeld de gegevens van de covid-coördinator waar ze terecht kunnen
voor covid-gerelateerde vragen;
- Alcoholgel voorzien indien voorwerpen tijdens de buitenactiviteit worden
uitgewisseld;
- Indien van toepassing, vermeld je dat de deelnemers voor zichzelf drank
voorzien. De bedeling van drank en voeding wordt afgeraden.
- Benadruk dat leden tijdelijk niet toegelaten zijn
o als ze ziek zijn, of de laatste 7 dagen voor de buitenactiviteit
symptomen van COVID-19 vertoonden;
o als er bij partner of huisgenoten ziektesymptomen zijn geweest;
o als ze recent getest zijn en nog geen uitslag hebben ontvangen;
o als ze recent naar risicogebieden gereisd hebben.
Bij aanvang van de buitenactiviteit:
- controleer of de lijst met contactgegevens juist is
- stel de deelnemers op hun gemak, zorg dat ze het als een ontspanning
aanvoelen en dat ze met een gerust geweten kunnen deelnemen;
- zorg dat de nadruk ligt op het plezier maar met respect voor de regels
- overloop de veiligheidsmaatregelen, dit draagt bij tot een betere preventie
van de verspreiding van het covid-virus:
o Mondmasker en onderlinge afstand van 1,5m, vraag om mekaar
erop aan te spreken als veiligheidsmaatregelen onvoldoende
worden opgevolgd.
o Indien er toiletten beschikbaar zijn, gelden ook daar de
afstandsregel en mondmaskerplicht (voorzie alcoholgel en sluit

-

eventueel. bepaalde urinoirs af zodat de onderlinge afstand
gerespecteerd blijft. De binnenruimte op weg naar de toiletten mag
enkel betreden worden om naar het toilet te gaan en is bv. geen
schuilplaats bij een regenbui, koude of wind. Gebruik aan de
wastafels papieren wergwerpdoekjes met een afsluitbare vuilbak,
schakel elektrische handdrogers uit. Laat de tussendeuren op weg
naar de toiletruimte open staan. Ontsmet tussendoor de toiletten
(bril, deurklink, spoelknop)
o Wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de buitenactiviteit moet dit
melden aan de covid-coördinator.
o Indien er tijdens de buitenactiviteit wordt gezongen, luid gesproken
of zelf muziek gemaakt, volg dan de specifieke richtlijnen
hieromtrent.
Voorzie een mapje dat je kunt voorleggen bij controle door de politie, met
daarin: lijst met contactgegevens van deelnemers en organisatoren, een
uitnodiging, en een overzicht van de genomen maatregelen.

Tijdens de buitenactiviteit zie je er met de organisatoren op toe dat
bovenstaande veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd! Reageer meteen
als je ziet dat de regels niet worden opgevolgd.
Na de buitenactitviteit
- Hou de aanwezigheidslijst gedurende veertien dagen bij en vernietig ze
dan.
- Evalueer met de organisatoren:
o Overloop de maatregelen: werden ze goed opgevolgd?
o waren er situaties die we vanuit covid-standpunt in de toekomst
beter vermijden?
Met een degelijke evaluatie maak je de organisatie van een volgende
buitenactiviteit een stuk eenvoudiger!

