KLJ activiteiten en corona
Aan de start van het werkjaar zetten we graag de coronamaatregelen op een rij voor
jullie.
De maatregelen houden in dat:


je thuis blijft als je drie dagen voor de activiteit symptomen van corona hebt. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij meerderjarige leden zelf of ouders van
minderjarigen leden. Als je naar een activiteit komt dan verklaar je dat je gezond
bent. Wanneer we merken dat iemand met symptomen van corona toch aanwezig
is op een activiteit, zal deze persoon terug naar huis gestuurd worden.



wanneer een persoon in de gezinsbubbel besmet is dan mag je tot 14 dagen na
het laatste contact met deze persoon niet naar de activiteit komen.



je een doktersattest moet voorleggen waarop staat dat je naar de activiteit mag
komen als je tot een risicogroep behoort.



je je handen wast/ontsmet bij aankomst op de KLJ.



je een mondmasker bij hebt op elke activiteit. Tijdens de activiteit hoef je deze
niet op te zetten. Iedereen is vrij in de keuze om tijdens de activiteit het
mondmasker op/af te zetten.



er max. 50 pers. aanwezig zijn op een activiteit. Dit mogen elke week andere
personen zijn aangezien er steeds een week tussen onze activiteiten zit.
Doorheen het jaar komen er zelden tot nooit 50 leden/leiding naar een activiteit.
Het is dus niet nodig om met inschrijvingen te werken voor onze activiteiten.
Iedereen is welkom en de leiding houdt het aantal aanwezigen in het oog.
Wanneer de grens van 50 toch bereikt wordt, zullen de laatst aangekomen leden
jammer genoeg terug naar huis gestuurd worden.



ouders steeds een mondmasker dienen op te zetten, afstand moeten houden en
niet binnen komen in het lokaal.



we nog steeds zoveel mogelijk buiten zullen spelen, intensief fysiek contact
vermijden en (hand)hygiëne zeer belangrijk is en blijft.



we nog steeds een logboek bijhouden waarin alle externe contacten worden
genoteerd. Ook zal er elke activiteit een aanwezigheidslijst worden ingevuld.



we ondanks alle bovenstaande regels ons fantastisch gaan amuseren dit werkjaar!

