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RICHTLIJNEN CORONA PER 15 DECEMBER 2020
BESTE YMCA’er
De overheid heeft in de persconferentie van 14 december 2020 een
harde lockdown aangekondigd die vanaf 15 december 2020 van kracht is
en naar alle waarschijnlijkheid tot 19 januari 2021 gaat duren.
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Middels deze richtlijn geeft YMCA Nederland een advies hoe hiermee om te gaan.
Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Wijken die af van dit advies, overleg dan met
jouw contactpersoon bij de gemeente.

ALGEMEEN
• De coronamaatregelen die de overheid geeft gaat over activiteiten voor
jongeren tot 18 jaar en 18+
• Activiteiten voor alle leeftijden gaan alleen online door
• Uitzonderingen voor jeugd en/of culturele activiteiten, zoals in eerdere
noodverordeningen, zijn komen te vervallen.
• De enige uitzondering die nog geldt zijn trainingen van sportclubs voor de leeftijd tot
en met 17 jaar. Het ministerie van VWS kiest hier expliciet voor de smalle definiëring
van sport, ofwel: jeugd en culturele activiteiten zijn niet uitgezonderd.

Dit betekent dat:
• Clubgebouwen gesloten zijn
• Activiteiten, vergaderingen en trainingen alleen online kunnen plaatsvinden
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Wat mag wel?
• Online activiteiten
• Thuisbezorgen of afhalen van maaltijden (of oliebollen), waarbij de regels van
maximaal 2 personen met 1½ meter afstand en basisregels voor hygiëne blijvend
gelden. Bij afhalen: werk met een duidelijk tijdslot en voorkom oponthoud.

Mocht in bovenstaande wijzigingen komen laten we dit zo snel als mogelijk weten.
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Blijf gezond en bij vragen: weet ons te vinden.

Robèrt Feith

RICHTLIJNEN CORONA PER 15 DECEMBER 2020
VOORNAAMSTE ALGEMENE HYGIËNE RICHTLIJNEN
• Voorkom indien mogelijk
dat je contactspelen doet
• Houd als begeleider
voldoende afstand van
de deelnemers

!!

• Was je handen zo vaak
mogelijk

• Houd extra rekening met
voedselveiligheid en hygiëne
bij het verstrekken van eten of
drinken en bij het organiseren
van kookworkshops

• Hoest en nies in de elleboog
• Maak gebruik van papieren
zakdoeken en gooi deze na
gebruik direct weg

• Stel vaste momenten in
(bv. bij wisseling van activiteit)
• Zorg voor voldoende
anti-bacteriële zeep
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• Vermijd fysiek contact

• Maak vaker schoon.
Denk hierbij ook aan gebruik
van het toilet en vergeet de
kranen en deurkrukken niet

• Er zijn geen afstandsregels
voor kinderen tot 18 jaar,
voorkom echter zoveel
mogelijk contactspelen

• Volwassenen/begeleiders
voldoen aan de 1,5 meter
richtlijn
• Volwassenen/begeleiders
voldoen aan de richtlijn
voor samenkomen tot
maximaal 2 personen

• Zorg voor voldoende
schoonmaakmiddelen en
anti-bacteriële zeep
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• Bij een verkoudheid, lichte 		
verhoging of andere klachten
die kunnen duiden op het
corona-virus mogen zowel
kinderen als begeleiders niet
deelnemen aan een activiteit

NATUURLIJK NEEM JIJ OOK JOUW VERANTWOORDELIJKHEID EN
LEES JE DIT HELE ARTIKEL AANDACHTIG DOOR >>>

