Beste, ouders, leden en Chiro vrienden
De afgelopen dagen ging er een storm over onze Chiro. Op de
animatorcursus van 6 juli-11 juli waren 2 van onze leiding en 8
aspiranten aanwezig. Een week na het kamp kregen we
jammer genoeg te horen dat een mede-cursist met Covid-19
bleek positief te zijn.
Elke cursist heeft zich meteen laten testen en 3 van de 10
Waarloose cursisten hebben positief getest op Covid-19.
Hierop volgend heeft de afgelopen week alle leiding en aspiranten die in contact zijn
geweest met de cursisten zich alsook voor de zekerheid laten testen.
Hieruit blijkt dat 1 persoon van de leidingsploeg positief is.
De rest van de geteste leiding en aspi’s is negatief.
Hij/zij van de leidingsploeg en de 3 andere leden die positief hebben getest maar ook
de leiding/ leden die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft
getest, zullen zich ook volgende week nog eens laten testen voor een 2de keer.
Indien zij dan negatief blijken, kunnen zij zonder zorgen mee op het kamp.
De reden waarom we dit nu pas communiceren is omdat we het nieuws zelf pas een
kleine week geleden te horen kregen en we eerst de testen van de leiding/Waarloose
cursisten wilden afwachten. Zo hebben we de garantie om jullie correcte info mee te
geven en hoeven jullie zich geen onnodige zorgen te maken.
We kunnen, na overleg met gemeente en chiro nationaal, jullie dus vertellen dat het
kamp gewoon kan doorgaan. Indien hier door externe factoren toch nog verandering
in zou komen, laten we het jullie zo spoedig mogelijk weten.”
Onder deze brief vinden jullie nogmaals de reeds gecommuniceerde afspraken over
wie er mee mag op kamp. We vragen met aandrang dat jullie hierin je
verantwoordelijkheid nemen en dat jullie je aan deze afspraken houden.
Voor we met de bus/ fiets vertrekken zal iedereen die meegaat even getemperatuurd
worden met een contactloze thermometer. Indien iemand koorts heeft voor vertrek
zal hij/ zij jammer genoeg niet mee kunnen op kamp.
Verder vragen we ook aan alle +12-jarige om zeker een mondmasker mee te nemen
op kamp. Het dragen van een mondmasker is ook verplicht bij het binnen brengen
van de bagage.
Zo stappen we hopelijk allemaal fris en gezond de bus/ fiets op richting het super
leuke kamp.
Bij vragen kan je steeds bij iemand van de leiding of de vb's terecht.
Telefoonnummers vinden jullie in het kampboekje.

Wie mag er mee op kamp?
Iedereen mag mee op kamp, behalve:
•

•

•

Wie ziek is of wie ziektesymptomen(1) had in de drie dagen voor de start van
het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree,
moeilijk ademen.
o De experts hebben een lijst(2) opgesteld met risicoprofielen die vatbaarder
zijn voor het coronavirus.
Wie terugkeert van vakantie, controleert best de reisadviezen.
o Wie op reis ging naar een land in de rode zones, vastgelegd door
Buitenlandse Zaken(3) , doet een verplichte quarantaineperiode (voorlopig
14 dagen) en laat een test afnemen.
o Update²! Wie op reis ging naar een land in de oranje zones(3) , wordt
gevraagd een test te laten afnemen en in quarantaine te gaan. Check de
website van de FOD Volksgezondheid voor verdere updates en info per
gemeente. We vragen om twee dagen tussen terugkeer en het kamp te
laten.
o Wie op reis ging naar een land in de groene zones(3) , vragen we om twee
dagen tussen terugkeer en het kamp te laten.
Mensen uit de risicogroep of met ziekte (geen COVID-19)? Die mogen mee als:
o ze een doktersattest kunnen voorleggen.
o hun
ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
Je hebt dus een ziekte, maar je neemt er medicatie voor. Toch twijfel? Ga naar
de dokter.

Belangrijk! Ouders sturen hun kind mee ‘op eer’.
Dat wil zeggen als je als ouder je kind laat meegaan, geef je aan dat je
bovenstaande voorwaarden erkend en respecteert. Het is niet aan de leiding om
dit te controleren.
Stay safe!
De leiding & VB’s
Poging
Extra links
1. https://chiro.be/sites/default/files/attachments/202006/symptomen.pdf
2. https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatr
ie%20NL%20FINAL.pdf
3. https://diplomatie.belgium.be/nl

