
 

 

Covid19 richtlijnen deelnemers 
Vakantiewerking zomer 2021 

Wij zijn klaar voor een veilige, maar onvergetelijke zomer. 
Lees deze infobundel goed door alvorens je naar het sportkamp, speelplein of 

uitstap komt, zo kunnen we ervoor zorgen dat alles veilig kan verlopen. 
 

Deelnamevoorwaarden 
 

Blijf thuis als je ziek bent (minimum 5 dagen terugtellen). Contacteer ook meteen de dienst vrije tijd als je u 
ziek voelt in de week zelf van de activiteit. 
Voor elk kind moet er een medische fiche worden ingevuld. Omdat er bijkomende gegevens gevraagd 
worden, komen de vorige medische fiches te vervallen en moet deze fiche voor elk kind opnieuw ingevuld 
worden. Door het medische fiche in te vullen en te ondertekenen erken je als ouder/voogd ook jouw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer. Indien er geen 
medische fiche van je kind is, zal je kind niet worden toegelaten zolang deze niet in orde is. 
Medische fiche ingevuld meenemen naar de start van de activiteit (begin activiteit). 
Kinderen die behoren tot de risicogroep mogen inschrijven mits toestemming van de ouders, voogd of 
huisarts. U dient als ouder aan te geven op de medische fiche dat uw kind tot deze risicogroep behoort. 
(Medische fiche in verplicht in te vullen). 
Combineren van activiteiten is niet toegestaan. U kan niet deelnemen aan het sportkamp, als u in die zelfde 
week ook nog een andere activiteit zou doen. Bv. 1 dag naar speelplein of naar jeugdkamp,… 

 
Bubbels 

 

Bubbles van max 50 personen met vaste samenstelling (elke bubbel blijft één week behouden). Alle 
kinderen en monitoren zijn inbegrepen bij deze 50 personen. 
Binnen deze bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet men geen afstand houden met alle deelnemers of 
monitoren binnen dezelfde bubble. Mondmasker dragen is ook niet nodig. 
Ga je op uitstap ? En ben je 12 jaar of ouder? Dan moet je verplicht altijd een mondmasker zelf meenemen. 
Op de bus is dit verplicht en op bepaalde locaties of wanneer externen bij de pas komen ook . Neem het 
voor de zekerheid steeds mee, dan ben je voorzien en tonen we ook respect naar de externen. 
Neem een drinkenbus mee met je naam op ! 
Was en desinfecteer steeds je handen voor, tijdens en na de activiteit. Aan de inkom wordt ook een zuil met 
desinfecterende handgel voorzien. 

 
Ouders 

Als ouder bent u niet inbegrepen in de bubbel van 50 en dient u zich aan de geldende maatregelen te 
houden. Dit wil zeggen dat u een mondmasker draagt bij het brengen en ophalen van de kinderen en de 
sociale afstand van 1,5 meter respecteert. Kom bij voorkeur alleen 

Ouders mogen het sportkamp of speelplein (locatie) niet betreden. Afscheid nemen doen jullie dus best op 
de parking of buiten aan de ingang. 
Er kunnen jammer genoeg geen toonmomenten doorgaan op de sportkampen (dus geen optredentje op 
vrijdag met het danskamp of circuskamp) 

 
Contacttracing 

Wij houden voor, tijdens en tot een maand na de activiteit gegevens van de bubbels, de kinderen en 
medische fiches bij. Medische fiche is verplicht in te vullen voor iedereen deelnemer. 
We houden ook per bubbel een contactlogboek bij. Hierin worden de gegevens verzameld van externe 
personen die in contact komen met de bubbel. Indien uw kind buiten de activiteit in contact komt met 
een besmette persoon, dient u de dienst vrije tijd meteen te verwittigen. Breng ons zeker op de hoogte als uw 
kind tijdens of na de activiteit ziek wordt. Wij verzamelen gegevens via uw inschrijving, de medische fiche en 
het contactregister. In het kader van de coronacrisis worden deze gegevens indien nodig gedeeld met het 
contacttracerteam. 

 
 
 
 
 
 

Dienst vrije tijd en welzijn 
Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde - vakantie@schilde.be - 03 380 07 40 
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