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Kinderen
1.1. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, mét koorts of andere corona 
klachten.
1.2. Blijf thuis als iemand uit jouw huishouden positief getest is op het COVID-19 virus.
1.3. Blijf ook thuis als je huisgenoot naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid 
en er nog geen negatieve testuitslag is.
1.4. Voor vakantie activiteiten bestaat er geen maximum aantal kinderen op basis van corona maatregelen.
1.5. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie (vrijwilligers)
1.6. Ondanks kinderen geen mondkapjes hoeven te dragen, kan het zijn dat u hier als ouder toch voor kiest. 
Geef a.u.b. bij de organisatie door wanneer uw kind een mondkapje draagt, omdat kinderen nog wel eens 
stiekem mondkapjes meenemen. (of op straat vinden) Als een kind een mondkapje draagt is het belangrijk 
dat de organisatie hiervan op de hoogte is.

Ouders / verzorgers
2.1. Stem met uw kind uw contactgegevens af zoals 06-nummer.
2.2. Meldt uw kinderen tijdig aan voor de activiteit, zodat de OKids rekening kan houden met de toestroom. 
2.3. Breng uw kind(eren) niet naar de activiteit als uw kind last heeft van neusverkoudheid, hoesten, of 
benauwdheid en daarbij ook koorts heeft.
2.4. Breng uw kind(eren) niet naar de activiteit als iemand in uw huishouden milde corona klachten heeft en 
daarbij koorts of benauwdheidsklachten heeft, zonder negatieve testuitslag.
2.5. Breng uw kind(eren) ook niet als iemand in uw huishouden positief getest is. 
Je kunt na 14 dagen alsnog ziek worden.
2.6. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
2.7. Inschrijvingen vinden altijd buiten plaats. Vanaf daar neemt een vrijwilliger uw kind mee naar binnen. 
Ouders kunnen helaas niet mee naar binnenlocaties.

Vrijwilligers
3.1. Houdt anderhalve meter afstand van de andere vrijwilligers. 
3.2. Weet en hou bij wie er aanwezig is.
3.3. Houdt je aan de gebruikelijke maatregels van het RIVM, hoest / nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes.
3.4. Er bestaat een uitzondering voor groepsgrootte voor jeugdactiviteiten, inclusief organisatoren. Kom 
desondanks niet met meer vrijwilligers dan nodig en zorg dat je je goed verspreidt over de activiteit en 
voorkom samenscholing.
3.5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten met benauwdheid of 
koorts.
3.6. Vrijwilligers hoeven geen mondkapjes te dragen, maar kunnen er wel zelf voor kiezen dit toch te doen 
als ze dit prettig vinden.

Tot slot
OKids vind het belangrijk dat iedereen zich prettig & veilig voelt. Wij volgen de maatregelen die gelden, 
maar voel je je veiliger met wat extra maatregelen? Laat ons dit dan weten en we kijken wat we kunnen 
doen. Dit geldt voor zowel kinderen, ouders als vrijwilliger. Wij zullen dan extra rekening houden, maar wel 
zonder dat de algemene maatregelen voor anderen verscherpt worden. (individuele aandacht)
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