CORONA-WERKING
Update 8 maart 2021
Chiro Eindhout

WAT IS ER ANDERS T.O.V. DE VORIGE REGELS?
- 12 jarigen:
•

Bubbels van 10 leden voor à bubbels van 25 leden

•

Bij binnen spelen: slechts met 10 leden

•

Buiten spelen is de norm!

•

De overheid adviseert slechts één hobby per week

13 tot 18 jarigen
•

Bubbels van 10 leden

•

Buiten spelen is verplicht

•

De overheid adviseert slechts één hobby per week

!

CORONARICHTLIJNEN
VOOR WIE:
Iedereen tot en met 18 jaar is terug welkom. Dit betekent dus dat we voor alle
groepen werking kunnen organiseren.
Je kan enkel komen wanneer je ingeschreven bent.
De overheid vraagt om je te beperken tot slechts één hobby per week.
Gelieve na te denken over de veiligheid van de leiding, andere leden en jezelf bij het
maken van hobbykeuze’s.
Kijk op de volgende slides na wanneer jij naar de Chiro mag/kan komen

CORONARICHTLIJNEN
BUBBELS:
•

Maximum 25 personen (-12) en 10 personen (13 – 18)

•

Alle groepen zullen zich dus ook moeten opsplitsen

•

De bubbels worden willekeurig ingedeeld per groep, we kunnen dus helaas
geen rekening houden met vriendjes/vriendinnetjes die graag bij elkaar willen
zitten

•

We houden de bubbels gedurende de hele werking gescheiden

CORONARICHTLIJNEN
ALGEMEEN:
Je bent enkel welkom wanneer je bent ingeschreven! (zie verder)
•

Je komt maximum 10 minuten voor de start van je shift

•

Je vertrekt meteen na het einde van je shift

•

Je houdt afstand bij aanvang

•

Alle groepen dragen bij aankomst een mondmasker (ook -12!)

•

De bubbels worden willekeurig verdeeld

CORONARICHTLIJNEN
GROEPSVERDELING + DAG-EN UURINDELING:

Sloepies

Speelclub

Rakwi’s + Rinkies

Zaterdag,
14 u - 17 u

Zaterdag,
14 u - 17 u

Zaterdag,
14 u - 17 u

Tito’s

Keti’s

Aspi’s

Zondag,
14 u - 17 u

Zondag,
14 u - 17 u

Zondag,
14 u - 17 u

CORONARICHTLIJNEN
INSCHRIJVEN:
Inschrijven is verplicht. We kiezen er ook voor om maar één keer in te laten
schrijven in plaats van elke week opnieuw (omwille van organisatorische redenen).
Inschrijven doe je na het doorlopen van deze informatie onderaan deze pagina.

INSCHRIJVEN IS SLECHTS MOGELIJK TOT VRIJDAG
12 MAART 2021, 23:59 UUR.

CORONARICHTLIJNEN
NOG EVEN DIT:
Deze regels lijken voor ons, de leiding, het meest werkbaar. We weten dat we alles
ook anders hadden kunnen organiseren maar hebben beslist om voor deze aanpak te
kiezen.
We verplichten niemand om voor de Chiro als hobby te kiezen en hebben als enige
doel alle leden een superfijne tijd te geven in deze moeilijke/eenzame/rare/… tijden.
We hopen op een warme opkomst.
We vragen dat iedereen zich aan de adviezen van de overheid houdt om alles veilig te
kunnen organiseren.
Verder wijzen we er graag nog op dat leden die in contact zijn geweest met een (mogelijke)
besmetting meldingsplicht hebben om de verspreiding van het virus in te perken.

CORONARICHTLIJNEN
VRAGEN:
•

Joyce Geboers (groepsleiding): 0474 73 27 90

•

Quinten Gielen (groepsleiding): 0498 07 43 13

EXTRA INFORMATIE:
•

Chirojeugd Vlaanderen

•

De Ambrassade

•

vrtNWS

Volg de informatie op onze website goed op om geen informatie mis te lopen!

