
Beste ouders en leden 

We mogen op kamp!!! Jammer genoeg zal het nog niet een normaal kamp worden zoals we dat 

gewoon zijn. Er zijn dus nog enkele maatregelen die wij moeten treffen en waarmee jullie ook rekening 

moeten houden.  

Het is belangrijk dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt!  

Bij het meisjes kamp zijn we er nog niet uit of we voor één of meerdere bubbels gaan. Wij wachten op 

de noodprocedure van de ministers, hierover is nog geen beslissing gevallen. Bij meer info hierover, 

worden jullie meteen op de hoogte gebracht.  

RISICOGROEPEN EN ZIEK ZIJN IEDEREEN MAG MEE, ALS DAT VEILIG KAN. DE DEELNAMEVOORWAARDEN 

ZIJN:  
1. Wie ziektesymptomen heeft, kan niet deelnemen aan het chirokamp.  Je kan pas deelnemen 

als je 3 dagen symptoomvrij bent en een negatieve test kan voorleggen.  

2. Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet 

deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.  

3. Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts. 

4. In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat je later moet aansluiten op het chirokamp.  

Dit is anders in tegenstelling tot vorig jaar, toen mocht dit niet.  

Wel is het belangrijk dat jullie de regels naleven die door de overheid opgelegd worden 

bijvoorbeeld bij terugkomst uit het buitenland.  Dit is niet enkel belangrijk voor je eigen kind, 

maar ook belangrijk voor alle andere kinderen die mee op kamp zijn!  

WAT BIJ EEN ZIEKTE OP KAMP?  
Een lid is ziek en er is een vermoeden van COVID-19 omdat hij één of meerdere symptomen heeft.  

1. We plaatsen het kind onmiddellijk in quarantaine (een ruimte die we hier speciaal voor 

voorzien) met een chirurgisch mondmasker. De bubbel waar het lid zich in bevond, mag dan 

de locatie niet meer verlaten en vermijdt alle contacten met externen.  

2. We verwittigen de ouders zodat ze hun kind kunnen komen ophalen. Op het 

inschrijvingsformulier zal u uw contactgegevens moeten achter laten.  

3. Ouders gaan binnen de 24u naar de huisarts zodat er een PCR-test kan worden afgenomen.  

4. Het lid test positief op COVID:  

- Het lid zelf mag gedurende min. 7 dagen nergens aan deelnemen en moet min 3 dagen 

symptoom vrij zijn om opnieuw te kunnen deelnemen aan eenzelfde soort van aanbod.  

- De bubbel waar het lid in zat, moet naar huis, laat een PCR-test afnemen en start de 

vastgelegde termijn voor thuisisolatie.  

5. Het lid test negatief op COVID:  

- De bubbel kan gewoon verder doen met het kamp, de locatie mag opnieuw verlaten 

worden, contact met externen blijft vermeden maar kan waar nodig.  

- Het kind moet uitzieken en mag zonder symptomen en mits toestemming van een arts 

terug deelnemen aan het chirokamp.   

 

  



LID BLIJKT BESMET NA HET KAMP  

Als een lid besmet is met COVID na afloop van het kamp, is het belangrijk dat de ouders dit aan ons 

laten weten. Zo kunnen wij de nodige stappen ondernemen om ons contactlogboek tot bij de juiste 

personen te brengen. Op deze manier wordt iedereen hiervan op de hoogte gesteld en krijgen jullie 

de juiste richtlijnen. Algemeen principe: wie in nauw contact kwam met een COVID- 19 patiënt is 

mogelijks besmet en wordt in isolatie geplaatst. Standaardmaatregel: betrokken deelnemers laten zich 

testen en blijven de vastgelegde termijn in thuisisolatie en kunnen dus niet deelnemen aan een ander 

aanbod in deze periode.  


