
Regels en voorzorgsmaatregelen omtrent het corona 
virus 

 

 

Gezondheid is erg  belangrijk en een  aandachtspunt in onze  organisatie. We volgen alle 

richtlijnen van  het  RIVM  op en houden ons  aan  de noodverordening van  de 

veiligheidsregio en rijksoverheid. 
 

 

Onderstaande regels zijn op dit moment van  toepassing en zijn voortdurend 

onderhevig aan  wijzigingen. Kijk daarom een  week voor kamp nog  even of er 

aanpassingen zijn. Deze worden vermeld op stagecenter.nl/documenten. 
 

 
 

Gezondheid vóór aankomst 
 

 

 
Gezondheidscheck en testen 
Vanwege de huidige situatie in de wereld dragen wij een verantwoordelijkheid dat onze 
zomerkampen veilig en verantwoord plaatsvinden. Dit brengt extra voorzichtigheid met 
zich mee. 
  
Voorafgaand aan kamp check je online in en doe je voor de eerste keer een 
gezondheidscheck. Bij aankomst op kamp wordt deze herhaalt. 
  
Ook vragen we iedereen voorafgaand aan de kampweek tot 48 uur voor aankomst een 
zelftest te doen of bij aankomst op de kamplocatie middels een QR-code in de Corona 
Check app aan te tonen dat je negatief getest of gevaccineerd bent. Wij zullen bij 
aankomst om je zelftest vragen of je QR-code in de Corona Check app scannen, dus 
zorg dat je een van deze bij je hebt. 
Met deze maatregel voorkomen we dat deelnemers of begeleiding het virus bij zich 
dragen zonder dit te merken. 
  
Indien je alle vragen van de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden en negatief 
test, mag je het terrein betreden. 
De gezondheidscheck en een negatieve test vragen we zowel van deelnemers als 
begeleiders. 
  
Klachten voorafgaand aan het kamp 
Als een deelnemer of begeleider voorafgaand aan het kamp klachten heeft, kan hij/zij 
zich laten testen bij een GGD-teststraat. Indien de uitslag positief is, ben je op dat 
moment niet welkom op kamp en vragen we je thuis te blijven. 
Is de uitslag negatief, maar heb je nog wel klachten? Dan vragen we je contact op te 
nemen met Marc Ramaekers. Er kan dan gekeken worden of je later kunt aansluiten of 
dat er deze zomer nog plek voor je is in een latere kampweek. 
 

  

http://stagecenter.nl/documenten


Iedereen mag  mee, tenzij: 
 

 

-  je de afgelopen 24 uur  of bij de start van  het kamp 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  het kamp 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, dan  is toestemming nodig van  zowel de ouders. Overleg 

eventueel met de huisarts. 
 

 

-  je ziek  wordt of klachten krijgt tijdens het  kamp, dan  moet je direct naar  huis.



1,5 meter afstand tijdens kamp 

Voor de groepen in de leeftijd tot 18 jaar  zijn er onderling geen beperkingen. 
 

 

Voor de groepen vanaf 18 jaar  moet buiten de lessen om 1,5  meter in acht worden 

genomen. 
 


