KLJ-ac viteiten en corona
Het komende werkjaar – dus minstens t.e.m. de zomer van 2021 – wordt er in het jeugdwerk met
kleurenfases gewerkt. Dat betekent dat de regels voor onze KLJ-werking anders zullen zijn a ankelijk
van de infec edruk van het Coronavirus. Er zijn vier fases: groen, geel, oranje en rood. Het is de
Vlaamse overheid die beslist wanneer we in Vlaanderen veranderen van kleurenfase. Lokale
overheden kunnen hier wel strenger in handelen als de lokale situa e dat vraagt.
Wij zullen jullie steeds op de hoogte brengen wanneer we eventueel overgaan naar een andere
kleurenfase en de bijhorende regels.

In welke fase zi en we nu?
Fase geel.

Welke regels zijn bij kleurenfase geel van toepassing bij KLJ Pulderbos?
●
●
●
●

We spelen in een bubbel van max 50 personen (inclusief leiding).
Wanneer de meerderheid tussen 12 en 18 jaar is, hoeven we geen 1,5m afstand te houden.
Wanneer de meerderheid +18 jaar is, dient social distancing gerespecteerd te worden.
We spelen zoveel als mogelijk buiten, maar ook binnen spelen mag nog. Als we toch
genoodzaakt zijn om door bv. slecht weer binnen te spelen, wordt ons lokaal heel de avond
goed verlucht.

Welke regels gelden bij kleurenfase oranje?
●
●
●
●

We spelen buiten in een bubbel van max 50 personen.
Binnen spelen mag in een bubbel van max 20 personen. Hoe wij deze regel concreet zullen
toepassen, laten we jullie weten zodra code oranje in zou gaan.
Wanneer de meerderheid tussen 12 en 18 jaar is, hoeven we geen 1,5m afstand te houden.
Wanneer de meerderheid +18 jaar is, dient social distancing gerespecteerd te worden.

Welke regels gelden bij kleurenfase rood?
●

●
●

Ac viteiten mogen enkel digitaal doorgaan of fysiek in groepen van 20 personen en énkel in
de buitenlucht. Hoe wij dit zullen organiseren, laten we jullie weten zodra code rood in zou
gaan.
Voor iedereen is social distancing aan de orde.
Bij +12-leden zijn mondmaskers verplicht.

Onderstaande maatregelen gelden te allen jde en houden in dat:
●

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

●

wanneer je in contact bent gekomen met een besmet persoon je 14 dagen – gerekend vanaf
het laatste contact met de coronapa ënt – niet mag deelnemen aan een ac viteit.

●

je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt wanneer je binnen de 14 dagen na aanwezigheid
op een ac viteit symptomen hebt van corona (en een test zal laten uitvoeren)/ posi ef test
op covid-19.

●

je een doktersa est moet voorleggen waarop staat dat je naar de ac viteit 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 ac viteit. Tijdens de ac viteit hoef je deze niet op te
ze en. Iedereen is vrij in de keuze om jdens de ac viteit het mondmasker op/af te ze en.

●

er max. 50 pers. aanwezig zijn op een ac viteit. Dit mogen elke week andere personen zijn
aangezien er steeds een week tussen onze ac viteiten zit.
Doorheen het jaar komen er zelden tot nooit 50 leden/leiding naar een ac viteit. Het is dus
niet nodig om met inschrijvingen te werken voor onze ac viteiten. 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 ze en, 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 blij .

●

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

Alle info kan je ook uitgebreid nalezen op h ps://www.klj.be/corona.
Bij vragen of onduidelijkheden kan je ons al jd bereiken via klj_pulderbos@hotmail.com of spreek
iemand van de leiding aan op een ac viteit.
In dringende gevallen kan je ons best telefonisch contacteren via de gsm-nummers op onze website.

