
Coronaplan: code oranje 
 

Algemeen:  
 
1. Voor de -12 jarigen -> KAPOENEN, WOUTERS en WOUDLOPERS 

Hier verandert er niets. 
 

• Bubbels van max. 50 personen, binnen de bubbel geen social distancing nodig, 
wel social distancing tussen de bubbels onderling. 

 
2. Voor de 12-18 jarigen -> JOGIS, GIVERS, JIN 

 

• Organiseer je enkel binnenactiviteiten of zowel binnen-als buitenactiviteiten: 
Bubbel van max. 20 personen. 
Binnen is een mondmasker altijd verplicht bij +12! 
 

• Organiseer je enkel buitenactiviteiten (en zit je dus nooit binnen in een lokaal): 
bubbel van max. 50 personen. 

 

• Bij deze doelgroep vragen we zoveel mogelijk activiteiten buiten te laten 
plaatsvinden. 

 

• Intens fysiek contact wordt ten alle tijden vermeden, dus even geen 
schminksessies, Dikke Berta, Vleeshoop of andere fysieke activiteiten. 

 

3. Voor de +18 jarigen -> LEIDING 
(Wanneer de meerderheid van de groep +18 is – denk maar een jullie leidingsploeg, 
bestuursploeg, vrijwilligersteam, evt. animatorenploeg) 
 

• Ten alle tijden social distancing en indien afstand houden onmogelijk is: 
mondmasker verplicht. 
 

• Buiten afspreken en vergaderen, binnen is mondmasker verplicht. 
 

4. Extra 
 

• Aanwezigheidsregister per activiteit = VERPLICHT 

• Contactlogboek (nieuw in code oranje  - nodig voor tracing achteraf) 
noodzakelijk. 

• Medische fiches per deelnemer. 

• Beperk contact met externen. 
 
 



Weekends, leefweken, meerdaagse cursussen 
 
- Leefweken en midweken zijn verboden. Deelnemers bewegen zich hier continu in verschillende 

contexten (school, werk, vakantiejob, jeugdwerk…) waardoor de risico op besmetting te groot is. 
 
- Leidingsweekends, bestuursweekends en weekends met +12j leden worden ten strengste afgeraden 

aangezien iedereen weet dat het niet evident is om ten alle tijden aan social distancing te doen of een 
mondmasker te dragen. Probeer in te zetten op dagactiviteiten. 

 
- Weekends met leden (-12j) of meerdaagse cursussen zijn mogelijk indien alle regels van de code oranje 

gevolgd worden. Slapen gebeurt met afstand en voldoende verluchting. 

 

Concreet: 
 
• Vanaf code rood: lockdown, dus géén scouts meer 

 

• De leiding draagt ALTIJD een mondmasker.  
 

• Handen geven op het einde van de vergadering wordt afgeschaft en vervangen door een 
elleboog. 

 

• Voor en na de vergadering moeten leden én leiding handen ontsmetten.  
 

• Iedere vergadering worden aanwezigheden opgenomen, voor eventuele contact tracing. 
 

• Avondvergaderingen gaan niet door dit jaar; het blijft dus tot het einde van het jaar: 
- givers en jin op zaterdag van 19u – 22u 
- Kapoenen en wouters van zondag van 14u – 17u 
- woudlopers en jogi’s zondag van 14u30 – 17u30 

 

• Voor kapoenen, wouters, woudlopers en jogi’s: 
Vanaf nu werken we met een doorschuifsysteem 
Locaties: veld links, veld rechts, bos, steentjes 
 

 Kapoenen Wouters Woudlopers Jogi’s 

18 oktober veld rechts veld links bos steentjes 

25 oktober steentjes bos veld rechts veld links 

1 november veld links veld rechts steentjes bos 

8 november bos steentjes veld links veld rechts 

15 november veld rechts veld links bos steentjes 

22 november steentjes bos veld rechts veld links 

29 november veld links veld rechts steentjes bos 

 
Indien het regent zal er ook een lokaal voorzien zijn voor de jonge takken. Jogi’s (+12j) zullen 
nog bekeken worden.  
 



• Aangezien de huisbezoeken niet doorgaan dit jaar zijn wij bezig met een vragenforum 
aan te maken voor al uw opmerkingen en vragen. Meer info volgt! 

 
Stevige linker 
Groepsleiding Joe English 
 

 
 
 


