Draaiboek KVW Joepie 2021

Maatregelen betreffende corona

Inleiding:
Dit draaiboek is opgesteld naar aanleiding van de laatste versoepelingen die ingaan op 13 augustus
2021. Het draaiboek wordt, indien nodig, aangepast naar de maatregelen die ten tijde van het
evenement (23 augustus t/m 27 augustus 2021) van toepassing zijn.
Algemene afspraken:
(deze afspraken worden hieronder verder toegelicht, om een volledig beeld te krijgen van
Joepie 2021 is het belangrijk dat u het héle draaiboek doorleest.)
1. Algemene richtlijnen RIVM. Wij hanteren de maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld.
2. Brengen en ophalen. Tijdens het brengen en ophalen maken we gebruik van een
éénrichtingsverkeer route. Tijdens het brengen en ophalen van de kinderen zal de
jeugdleiding op de afzetplek klaar staan om uw kinderen op te vangen, u kunt dan direct
doorlopen of fietsen. Dit zorgt voor een betere doorstroom.
3. Indeling terrein. De indeling van het terrein wordt verruimd. We zullen bij de opstelling en
indeling van de velden het terrein zo veel mogelijk benutten om de spreiding van de groepen
en leiding te kunnen garanderen.
4. Voorzieningen en schoonmaak. Er komen voldoende toiletvoorzieningen. Er wordt gezorgd
voor een toiletwagen voor de kinderen en een aparte toiletwagen voor de leiding. Het sanitair
op het Joepieterrein wordt elke dag meermaals schoongemaakt. Er vindt, in ieder geval 3 keer
per dag, een grondige reiniging plaats. Indien nodig wordt dit herhaald.
5. Hygiënemaatregelen. Er komen zeeppompjes te hangen bij de ingang. Verder wordt er
gezorgd voor voldoende zeep bij de wasbakken. De kinderen wassen regelmatig hun handen
om verspreiding van infecties te voorkomen.
6. Ranja en lunch. Er wordt zoals elk jaar gezorgd voor ranja door Joepie. Alle kinderen nemen
hun eigen beker en (indien nodig) bestek mee. Ook nemen de kinderen hun eigen lunch
mee.
7. EHBO. We zullen extra maatregelen treffen en materialen aanschaffen zodat we op een
veilige manier eerste hulp kunnen blijven verlenen aan kinderen en leiding.
8. Communicatie. We zullen alle regels van te voren duidelijk naar ouders, kinderen en leiding
communiceren en ook zichtbaar maken op het terrein gedurende de Joepieweek.

1. Algemene richtlijnen RIVM
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
● Blijf thuis bij klachten passend bij COVID19.
● Organisatie en aanwezige leiding doet dagelijks voor de start van Joepie de
gezondheidscheck (zie bijlage 1).
● Tussen kinderen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter bewaard te worden.
● Tussen alle volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
● Wij nemen contact op met de GGD indien er sprake is van één of meer bevestigde
besmettingen met COVID-19, zodat bron- en contactonderzoek kan worden uitgevoerd.
2. Brengen en ophalen
Het uitgangspunt is om de kinderen zoveel mogelijk alleen naar het Joepieterrein te laten komen. We
begrijpen dat dit voor de jongste kinderen niet haalbaar is. Omdat we willen voorkomen dat er een
opeenhoping van ouders en kinderen ontstaat hanteren we een éénrichtingsverkeer route om de
kinderen af te laten zetten bij het Joepieterrein.
Het verzoek aan alle kinderen en ouders om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Kom
alleen met de auto wanneer dit echt niet anders kan.
Éénrichtingsverkeer
Tijdens de breng- en ophaalmomenten creëren we een éénrichtingsverkeer route, welke duidelijk
aangegeven staat (zie ook figuur 2 nieuwe indeling terrein).
Ouders zijn helaas ook dit jaar, niet welkom op het Joepieterrein. Ouders zetten hun kinderen af bij de
ophaal- en afzetplek waar de kinderen worden opgevangen door hun jeugdleiding. Ouders fietsen of
lopen daarna direct door volgens de éénrichtingsverkeerroute. Bij het ophalen zal de jeugdleiding ook
weer klaar staan met de kinderen bij de ophaal- en afzetplek. Ouders die aankomen nemen hun
kinderen mee en fietsen of lopen daarna direct door. Er zal voldoende organisatie aanwezig zijn van
Joepie om dit alles in goede banen te leiden.
Kinderen die zelf naar huis toe mogen, kunnen op eigen gelegenheid vertrekken.

3. Indeling terrein
Om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de 1,5 meter norm, zullen we het terrein ruimer indelen
zodat leiding en kinderen van verschillende groepen elkaar zo min mogelijk tegen komen en op
voldoende afstand van elkaar kunnen blijven.
We hanteren hierbij de volgende afspraken:
●
De velden worden groter uitgezet, zodat de groepjes verder uit elkaar kunnen zitten (op
voldoende afstand).
●
Het podium wordt ruim opgesteld zodat er om het podium heen voldoende ruimte is.
●
Er wordt een extra toiletwagen en wasbakken geplaatst op het terrein. Er is één
toiletwagen en wasbakken voor de kinderen en een aparte toiletwagen en wasbakken voor de
leiding.
● Het stukje terrein voor de organisatie wordt uitgebreid zodat er voldoende ruimte is om aan de
1,5 meter norm te voldoen

figuur 1. huidige terreinindeling

figuur 2. nieuwe terreinindeling

4. Voorzieningen en schoonmaak
Op het Joepieterrein wordt extra sanitair geplaatst om te voldoen aan de hygiënemaatregelen.
Omdat de maatregelen voor kinderen anders zijn dan voor de leiding, plaatsen we een extra
toiletwagen voor de leiding. Deze toiletwagen is enkel toegankelijk voor de leiding.
Er vinden daarnaast ook extra schoonmaakrondes plaats. Dit houdt in dat we in ieder geval
schoonmaken:
●
na de lunch
●
na afloop van het evenement
●
na het avondeten (bij overnachting)
Indien nodig wordt dit tussentijds herhaald.

6. Hygiënemaatregelen
Er zullen, naast een extra toiletwagen, ook extra wasbakken geplaatst worden.
Bij de wasbakken zal voldoende handzeep beschikbaar worden gesteld. Handen wassen is een zeer
effectieve maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kinderen wassen hun
handen in ieder geval bij aankomst op het terrein, voor de lunch, bij terugkomst van een activiteit en
(indien van toepassing) voor het avondeten.

8. Ranja en lunch
Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar onbeperkt ranja verstrekken.De ranjakannen zullen voordat ze
gevuld worden en aan het einde van elke dag grondig worden schoongemaakt.
Kinderen nemen zoals gewoonlijk hun eigen drinkbeker en lunchpakket mee naar het joepieterrein.
Drinkbekers mogen niet gedeeld worden, dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Borden/bekers/bestek van kinderen worden niet afgewassen op het joepieterrein, maar gaan
ongewassen in de tas mee terug naar huis.

7. EHBO
Om op een veilige manier hulp te kunnen blijven verlenen hanteren we de volgende
extra maatregelen:
●
De EHBO-post en alle losse EHBO-tassen worden voorzien van een desinfectie pompje.
Alvorens eerste hulp wordt verleend dienen altijd eerst de handen van de hulpverlener (en
indien nodig het slachtoffer) te worden gedesinfecteerd.
●
De EHBO-post en alle losse EHBO-tassen worden voorzien van mondkapjes en
handschoenen. Handschoenen worden ingezet bij eerste hulp aan personen boven de 12 jaar.
Bij kinderen is dit niet verplicht, de hulpverlener mag hierin zelf de keuze maken of hij deze
gebruikt. Een mondkapje is niet verplicht, de hulpverlener is vrij om deze te gebruiken.
●
De EHBO-post en alle losse EHBO-tassen worden voorzien van alcohol om de spullen
die gebruikt zijn te ontsmetten. De spullen die gebruikt zijn bij de hulpverlening worden eerst
ontsmet voor ze weer terug worden gedaan in de EHBO-tas.

8. Communicatie
Alle regels die we nemen om Joepie 2021 op een veilige en verantwoorde manier door te laten gaan,
zullen met ouders en leiding worden gecommuniceerd. De regels zullen daarnaast ook tijdens de
Joepieweek zichtbaar zijn op het Joepieterrein.

Bijlage 1 Gezondheidscheck

