
 

Afspraken i.v.m. COVID-19  

De corona maatregelen zijn sinds kort versoepeld. Hieronder staan de belangrijkste  
aandachtspunten en wijzigingen op dat oorspronkelijke protocol uitgewerkt: 

Basisregels voor iedereen per 25 september 2021 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand (maar is niet verplicht) 
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Op onze opvanglocaties hanteren de verhuurders de volgende regels: 
Bezoek van horecafaciliteiten: identificatie verplicht vanaf 14 jaar en geldig 
coronabewijs kunnen laten zien via corona app of print. 
 

Er is nog een beperkte mondkapjes plicht, dit is alleen nog verplicht in OV, bedrijfsmatig 

personenvervoer. 

1. Bedrijfsmatig vervoer en mondkapjes 

Voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht als er gebruik wordt 

gemaakt van bedrijfsmatig vervoer zoals taxi en touringcar. Deze regel geldt niet als er naast 

de chauffeur maar 1 deelnemer is in het voertuig. Sommige kinderen maken gebruik van 

bedrijfsmatig vervoer (taxi) om van en naar de BeActive locatie te komen. Ook zal in 

voorkomende gevallen een touringcar worden ingezet om met de groep naar een locatie te 

reizen. In die gevallen is het gebruik van een mondkapje nog steeds verplicht. 

2. Beslisbomen thuisblijven of niet 

Vanaf 20 september 2021 gelden andere ‘beslisbomen’ die ook voor BeActive kinderen en 

begeleiders moeten worden toegepast. Deze beslisbomen vind je hier 

3. Klachten die ontstaan tijdens een week / weekend 

Corona is nog steeds onder ons, dus we moeten alert blijven op kinderen die tijdens de week 

of het weekend corona-achtige klachten ontwikkelen.  Als dat gebeurt en de klachten zijn niet 

typerend zijn voor het kind zijn er 2 mogelijkheden: 

1. Het kind wordt op korte termijn opgehaald, eventueel laten ouders / verzorgers het kind bij de 

GGD testen 

2. Als deze test een negatief resultaat oplevert, kan het kind terugkeren naar de opvanglocatie 

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-beslisboom-quarantaineregels-20-september-2021

