
Afspraken i.v.m. COVID-19 vanaf 26 november 2021 

Basisregels voor iedereen: 

• Was vaak en goed uw handen, hoest en nies in uw elleboog 
• Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand  
• Schud geen handen 
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Op onze opvanglocatie Center Parcs hanteren de verhuurders de volgende regels: 
 
Horeca, zwembad en faciliteiten zoals bowling, kinderboerderij, GameTown en 
binnenspeeltuinen sluiten om 17:00 uur. Afhaal en supermarkt is open tot 20.00 uur 
 
Gasten dienen op alle (openbare) locaties de 1,5 meter afstandsregel te respecteren en voor 
alle gasten van 13 en ouder: een mondkapje te dragen in alle binnenfaciliteiten. 
 
Het subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo is open. Een coronatoegangsbewijs* is verplicht 
om de Aqua Mundo binnen te komen. Iedereen vanaf 18 jaar moet een geldig bewijs kunnen 
tonen om toegang te krijgen. Iedereen vanaf 18 jaar moet zich hierbij ook kunnen legitimeren.  
 
Het coronatoegangsbewijs* geldt voor alle binnen sportactiviteiten, zowel voor publiek als 
voor deelnemers. Iedereen vanaf 18 jaar moet een geldig bewijs kunnen tonen om toegang 
te krijgen. Hierbij moet je je kunnen legitimeren.  
 
Voor toegang tot een bar, restaurant of terras (exclusief afhaal- en bezorgdiensten) geldt dat 
iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs* moet kunnen tonen bij binnenkomst. 
Iedereen vanaf 14 jaar moet zich hierbij ook kunnen legitimeren. Je kunt een 
coronatoegangsbewijs krijgen als je volledig gevaccineerd bent, volledig hersteld bent of een 
negatieve covid-19 test hebt die minder dan 24 uur oud is.  
 
Er is een mondkapjes plicht op een aantal plekken waar geen corona app verplicht is, 

waaronder OV en bedrijfsmatig personenvervoer. 

1. Bedrijfsmatig vervoer en mondkapjes 

Voor bedrijfsmatig vervoer is een mondkapje verplicht. 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. Ook in die gevallen is het gebruik van een mondkapje nog steeds verplicht. 

2. Beslisbomen thuisblijven of niet 

Aan alle BeActive kinderen en begeleiders vragen we om voor komst naar de locatie de 

meest actuele beslisbomen te raadplegen. Via deze link vind je de beslisbomen. 

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://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona-beslisboom/

