
 

Corona Protocol Summerschool Augustus 2020 
update 10 juni 2020 

Je mag meedoen, tenzij: 

- je de afgelopen 24 uur of bij de start van de summerschool één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  

- je bij de start van de summerschool een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten hebt. 

- je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de 

afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

- je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had. 

- je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld. 

- je in een risicogroep zit. Overleg eventueel met de huisarts en neem contact op met de 

organisatie van de summerschool.  

- je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de summerschool, dan moet je direct naar huis. 

De summerschool wordt georganiseerd in een zogeheten ‘kampbubbel’:  

- Er is minimaal contact en er wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen mensen in de 

kampbubbel en externen. En externen moeten zich vooraf aanmelden. 

- Binnen de kampbubbel wordt zoveel mogelijk afstand van elkaar gehouden.  

- De mensen in de kampbubbel worden opgesplitst in teams van 4 personen. Er wordt binnen 

deze teams ook zoveel mogelijk afstand gehouden. 

- In de kampbubbel worden alle geldende hygiënemaatregelen in acht genomen. 

- Activiteiten vinden plaats op afgebakend terrein in de eigen kampbubbel. Wanneer met de 

kampbubbel het eigen terrein wordt verlaten, wordt contact met anderen vermeden en 

anderhalve meter afstand gehouden. We vermijden drukte.  

- Er worden goede afspraken gemaakt om veilig te reizen: iedereen komt op eigen gelegenheid 

en met eigen vervoer naar het kamp, tenzij dit niet anders kan. 

- aankomst en vertrek zijn georganiseerd en ingedeeld in tijdsloten. 

- We organiseren geen uitjes naar plekken waar veel mensen samenkomen.  

We houden de summerschool veilig: 

- Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de summerschool is er persoonlijk contact tussen de 

begeleiding en deelnemers: zijn er klachten (geweest) en begrijp je alle afspraken? 

Deelnemers worden gewezen op de gezondheidscheck die bij aankomst wordt gedaan. 

- Bij aankomst op het kamp wordt een gezondheidscheck gedaan. De controlevragen het RIVM 

worden gebruikt (zie 1.2.4). 

- Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht en in goed geventileerde ruimtes. 

- Deelnemers wassen met vaste regelmaat en extra vaak hun handen. 

- Hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. 

- Hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid staan extra hoog in het vaandel, er zijn extra en 

vaste schoonmaakmomenten. 

- Er is extra aandacht voor het ventileren van de tenten en groepsaccommodaties. 

 

 



 

 

 

- De sanitaire voorzieningen op de locatie worden na elk toiletbezoek schoongemaakt en 

zoveel mogelijk gescheiden gebruikt per kampbubbel of team als dat mogelijk is. 

- Er wordt in aparte tenten of ruimtes geslapen. Als dit niet mogelijk is wordt er ten minste 1.5 

meter afstand gehouden tussen personen (afhankelijk van de locatie). 

- Je bent verplicht ziekteverschijnselen direct te melden. 

 Eten, drinken en koken 

- Voor én na het koken worden handen voor 20 seconden gewassen. 

- Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de keuken: wanneer maakt wie 

gebruik van de keuken en wie is er eindverantwoordelijk?  

- Iedere deelnemer gebruikt per maaltijd een eigen set met bord, bestek en beker.  

- Eén iemand schenkt drinken uit pak in om te voorkomen dat dit door meerdere handen wordt 

aangeraakt. 

- Eén iemand schept het eten op, waarbij er geen sprake is van fysiek contact. Het bord wordt 

neergezet waarna er wordt opgeschept.   

- Na het eten worden alle spullen goed afgewassen. Borden bestek en bekers staan in een 

afgesloten ruimte. 

- Theedoeken en handdoeken worden dagelijks gewassen en er is voldoende voorraad. 

- Er wordt zoveel mogelijk door dezelfde personen boodschappen gedaan. Ook nu worden 

maatregelen in acht genomen. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van bezorgdiensten 

van een lokale supermarkt. 

EHBO / noodgevallen 

- Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone EHBO bij een klein ongeluk of het bieden van 

hulp bij medicatie en EHBO bij een vermoedelijke besmetting. Elke kampbubbel wordt 

voorzien van iemand die basis EHBO-handelingen kan toepassen. Denk aan een 

schaafwond, brandwondje, pleister etcetera, zodat hiervoor geen kampbubbels hoeven te 

worden doorbroken. De nodige hygiënemaatregelen worden gehandhaafd en het materiaal 

wordt na elk gebruik gereinigd. Zorg bij voorkeur voor een EHBO-koffer per kampbubbel. 

- In geval van nood hebben van elke deelnemer de medische gegevens en contactpersoon 

voor noodgevallen. 

Bij ziektegevallen tijdens de summerschool volgen we de richtlijnen van het RIVM, zoals 

verwoord in het landelijke protocol Zomerkampen.  

Na het kamp 

- Indien iemand ziek werd tijdens het kamp en dit bleek na het testen om corona te gaan, dan 

wordt er waarschijnlijk contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. We bewaren daarom je 

contactgegevens nog zeker vier weken na afloop van het kamp. Werk steeds goed mee aan 

dit contactonderzoek. 

- Bleek achteraf iemand besmet op kamp? Informeer dan de summerschoolorganisatie. Wij 

informeren dan de andere deelnemers en betrokkenen. Daarbij houden rekening met de 

privacy van de personen in kwestie. 

 

Vragen 

Heb je vragen over dit protocol? Neem dan contact op met de organisatie, Wendolijn Beukers 

(w.beukers@kennislabvoorurbanisme.nl)  
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