JUNI-PLAN: ONDERSTEUNINGSTOOL

Datum: 8 juni 2020

Op woensdag 3 juni heeft de Nationale Veiligheidsraad groen licht gegeven voor de start van een nieuwe fase in de
afbouw van de Corona-maatregelen. Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels
die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering. De activiteiten
die verboden blijven, zijn dat omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich
meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden
bepaald.
Wij zijn hier enorm blij mee; het jeugdwerk kan vanaf vandaag, 8 juni activiteiten organiseren en zich vooral ook
voorbereiden op een stevige jeugdwerkzomer. In dit document schrijven we aanbevelingen waarmee je als
organisatie aan de slag kunt in deze drie weken met dank aan KLJ, Formaat en Uit de Marge.
Bereid je voor als je een activiteit organiseert, blijf bewust nadenken of je fysiek wilt samen komen en of je alle
maatregelen kunt respecteren. In het bijzonder de afstandsmaatregelen voor +12jarigen zijn niet evident te
handhaven in een jeugdwerkcontext maar gelden wel degelijk voordat de bubbelwerkingen vanaf 1 juli kan starten
(zie hiervoor zomerplannen en jeugdwerkregels). Geniet alvast van wat er mogelijk is: #jeugdwerkwerkt.

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken
en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.
Wat kan er tussen 8 juni en 30 juni voor het jeugdwerk?
Jeugdwerkactiviteiten met minder dan 20 personen (of in strikt gescheiden groepen van 20): dit geldt
voor alle soorten jeugdwerk: cultuur-educatieve organisaties, vakantie-organisaties, jeugdbewegingen,
informatie- en participatie organisaties, jeugdwelzijnswerk, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen enz.
Voorbereidingen voor kampen en activiteiten met minder dan 20 personen (infrastructuur voorbereiden,
overleg, raad…) (of in strikt gescheiden groepen van 20 personen).
Jeugdhuizen kunnen openen als er minder dan 20 personen aanwezig zijn voor pure
jeugdwerkactiviteiten (of in strikt gescheiden groepen van 20 personen). Als er horeca uitbating
plaatsvindt, moet dit volgens de regels van horeca en geldt de beperking van 20 personen niet. Zie
hiervoor de plannen van Formaat.
Jeugdwelzijnswerk-activiteiten waren al langer opnieuw opgestart sinds 18 mei. Vanaf 8 juni mag ook
het jeugdwelzijnswerk gebruik maken van de maatregelen die voor heel het jeugdwerk gelden.

Organisaties verduidelijken op hun eigen website en met eigen communicatie verder wat de mogelijkheden zijn.
_________________
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https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-0306/
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Het verschil met de werking voor jeugdwerk in de zomer?
Tot en met 30 juni mag je maar met 20 personen aanwezig zijn (of in strikt gescheiden groepen van 20 personen).
Vanaf 1 juli geldt dat je in bubbels van 50 personen kunt werken en op één locatie met meerdere bubbels samen
kunt werken.
Binnen de bubbelwerking vanaf 1 juli zijn afstand en mondmaskers niet nodig (behalve bij jeugdhuiswerking),
binnen deze activiteiten in juni is afstand houden wel cruciaal voor +12jarigen en mondmaskers als het
nodig is. Voor -12jarigen blijf je voorzichtig, vermijd je intens contact en zeker contact met mensen buiten
de groep.

In principe iedereen betrokken bij een jeugdwerkactiviteit, van alle leeftijden.
Voor +12jarigen dien je met extra voorzichtigheid te werken en zijn afstand houden, mondmaskers
(indien nodig) en hygiëne cruciaal. Vanaf er één 12jarige in je groep zit, werk je met de aanbevelingen
voor +12jarigen (begeleiding niet inbegrepen).

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een
risicogroep behoren.
Ook voor deze activiteiten geldt: ben je ziek? Blijf thuis. Of had je ziektesymptomen in de 5 dagen voor
de activiteit? Dan blijf je thuis. Geldt voor zowel leden als begeleiding.
Behoor je tot een risicogroep? Overleg dan met je huisarts of je deel kunt nemen aan deze activiteiten
in juni. Niet alle kinderen en jongeren met een beperking horen tot de risicogroep, en als je een
chronische ziekte hebt die onder controle is met medicatie, hoor je hier ook niet automatisch bij.
Twijfel je? Overleg met je huisarts.
Opgelet: Ouders, opvoedingsverantwoordelijken of meerderjarige deelnemers zelf zijn
verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de begeleiding. Zij zijn ook
verantwoordelijk om te bepalen of de deelnemer al dan niet mag deelnemen aan de activiteit.

Georganiseerde activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn
beperkt tot 20 personen in juni
Indien je groep meer dan 20 personen telt, splits je deze op.
Je kan ook een keuze maken in welke groepen wel en niet kunnen komen of deelnemen.
Als jullie toch met meer dan 20 zijn, kan je verschillende groepen van 20 personen tegelijk op je locatie
laten samen komen mits er strikt afstand bewaard wordt tussen deze groepen.
Minimaal één persoon (bij voorkeur een leider of bestuurslid) treedt op als begeleider van de groep.
Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. De begeleider is inbegrepen in deze 20
personen.
De begeleiders houden tijdens activiteiten gegevens van aanwezigen bij voor als er contact-tracing
nodig zou zijn.
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Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten
ruimtes voldoende worden verlucht
Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein/ op de eigen locatie. Dit
geldt voor zowel +12jarigen als -12jarigen.
Zet waar mogelijk deuren en ramen open als je binnen je activiteit doet. Laat deuren sowieso open
staan om veelvuldige contacten met deurklinken te vermijden.

De veiligheidsafstand blijft gelden voor +12jarigen
Zorg ervoor dat je op elk moment de minimale afstand van 1,5 meter respecteert bij +12jarigen, ook
bij het aankomen en vertrekken. Die 1,5 meter is een absoluut minimum. Gebruik alle ruimte die je
hebt om de afstand tussen elkaar zo groot mogelijk te houden.

Uitstappen en activiteiten kunnen onder de geldende samenlevingsregels
Zowel voor -12 als +12jarigen geldt dat je liefst op je eigen terrein blijft. Uitstappen en activiteiten
mogen echter wel, als je de geldende samenlevingsregels respecteert (mondmasker, afstand, hygiëne
enz.). Vermijd zeker dicht contact met personen buiten je groep.

De hygiënemaatregelen blijven essentieel
Het dragen van een mondmasker is aan te bevelen voor +12jarigen als de afstand niet gerespecteerd
kan worden of bij een verplaatsing in groep. Mondmaskers worden niet aangeraden voor -12jarigen.
Vanaf er één +12jarige deelnemer bij is (begeleiding niet inbegrepen), volg je de regels voor +12.
Geldt voor iedereen: Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek:
dat blijft ook nu nodig.

Deel geen materialen onder elkaar
Bij zowel -12jarigen als +12jarigen vermijd je om materiaal door te geven zonder dat je het grondig
reinigt (zie hiervoor bijlagen zomerplannen) dus ook geen spelkaartjes, artistiek materiaal, educatief
materiaal, sportmateriaal, laptops bij een vergadering,… Zorg dat je hiervoor extra aandacht hebt bij
+12jarigen.

Zorg voor voldoende poetsmomenten en let bijzonder op contactoppervlaktes
Reinig alle contactoppervlaktes grondig voor en na de activiteit (zie bijlage zomerplannen): denk hierbij
aan klinken, materiaal, kranen, leuningen,… Neem hiervoor contact op met je verblijf indien van
toepassing.
Poets je infrastructuur voor en na de activiteit en let hierbij vooral op contactoppervlaktes.
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Geen fysieke activiteiten
+12jarigen: Aangezien de 1,5 meter afstand bewaard moet blijven, kan je geen activiteiten doen met
heel intens fysiek contact.
-12jarigen: Hier hoeft de 1,5 meter afstand niet bewaard te worden, maar vermijd intens fysieke spelen
ook hier.

Vergaderingen of voorbereidingen kunnen, als het nodig is
Je kan fysiek samen komen voor een voorbereiding of overleg onder de begeleiding. Denk echter na of
het noodzakelijk is om fysiek samen te komen of het ook digitaal kan.
Vergader bij voorkeur buiten. Als je binnen zit, zorg je voor voldoende ventilatie.
Ook hierbij let je op het respecteren van afstand, gebruik van mondmaskers (indien nodig) en de
maximum van 20 personen (of strikt gescheiden groepen van 20 personen).

Vanaf 1 juli starten kampen, activiteiten, speelpleinen enz. op in bubbelwerkingen waardoor je met meer dan 20
personen kunt samen komen en binnen je bubbel zonder bijkomende veiligheidsmaatregelen voor zowel -12jarigen
als +12jarigen. Je kan hiervoor jeugdwerkregels en zomerplannen voor vinden op onze website.

Andere bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk
aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven,
zoals eerder aangekondigd.



Groepen bestaan uit max 20 deelnemers of strikt gescheiden groepen van 20 personen



Het dragen van een mondmasker is aan te bevelen voor +12jarigen als de afstand niet gerespecteerd kan
worden of bij een verplaatsing in groep. Mondmaskers worden niet aangeraden voor -12jarigen. Vanaf er
één +12jarige deelnemer bij is (begeleiding niet inbegrepen), volg je de regels voor +12
Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht
Steeds onder begeleiding
Geen intens fysiek contact; extra aandacht hiervoor bij +12
Nadruk op fysieke afstand voor +12jarigen.
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