Corona protocol oktober 2020
Dinsdagavond heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd om het coronavirus in te
dammen. Dit heeft gevolgen voor de lokale Gilden en hun activiteiten.
Voor de komende vier weken gelden voor alle vrijwilligers de volgende maatregelen:
• We proberen zoveel mogelijk vanuit huis activiteiten te doen.
• Een-op-een contact kan doorgaan als voldoende afstand gehouden kan worden, iedereen
gezond is en zich er goed bij voelt, met inachtneming van de maatregelen.
• Houd bij bezoek rekening met de regel: slechts 1 op 1 per dag. En draag bij voorkeur een
mondkapje.
• Beperk de reisbewegingen.
• Bij wandelingen adviseren wij maximaal 3 wandelaars of 1 huishouden, die corona gezond
zijn, naast de gids
• Alle fysieke bijeenkomsten binnen met groepen max. 30 personen en buiten max. vier
personen of 1 huishouden. Indien mogelijk gaan ze digitaal wel door.
Voor iedereen geldt:
• Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes en binnen bij 1 op 1 contact indien
mogelijk .
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Vermijd drukke plekken.
• Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.
Deze regels in acht nemend zullen we iedereen die onze hulp nodig heeft, maximaal ondersteunen.

1 op 1 activiteiten:
Indien een er 1 op 1 activiteit is, is het advies om aan de deelnemers om de volgende vragen te
stellen: Bent u Corona gezond?
•
•
•
•
•

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
Bent u in thuisisolatie?

Indien een van de vragen met ja wordt beantwoord, dan verzoeken dat de deelnemer afziet van
alle activiteiten.

Zolang de 1,5 meter maatregel van kracht blijft zal het fysieke contact tot een minimum beperkt
moeten blijven en als dit niet te vermijden is zal men de 1,5 meter in acht moeten kunnen nemen.
Mocht dit laatste niet kunnen dan kan de activiteit niet plaatsvinden.
Wij adviseren om zoveel mogelijk een mondkapje te dragen bij alle contacten.
Voor aan huis achtige activiteiten geldt dus de 1,5 meter regel
Voor zoveel mogelijk kunnen contacten worden onderhouden door gebruik te maken van digitale
communicatie middelen.
Deze middelen kunnen onder andere zijn:
• Whatsapp
• Face time
• Skype
• Zoom
• Hangouts
• Windows teams
Het is van belang bij deze manieren van communicatie ook goed te letten op de privacy regels.
In het protocol moet worden opgenomen hoe de privacy is geregeld. Denk hierbij aan mailadressen,
telefoonnummers, adressen e.d.
Let wel op welk programma wordt gebruikt. Elk programma heeft plussen en minnen.
Niet volledig doch onderstaand de belangrijksten plussen en minnen:
Programma
WhatsApp

plus
iedereen kent het
Gebruiksvriendelijk
End tot end encryptie

min
max 4 deelnemers
datadeling met facebook
gegevens blijven niet in de EU

Face Time

End to end encryptie
Max 32 deelnemers

gegevens blijven niet in EU

Skype

veel mensen kennen het al
Max 50 deelnemers

niet end-tot-end versleuteld
gegevens blijven niet in EU

Zoom

account aanmaken voor het
Organiseren van een meeting
Veel gebruikt
Gebruiksvriendelijk en stabiel

niet end-tot-end versleuteld

max 10 deelnemers
Makkelijke bediening

gegevens blijven niet in EU
end-tot-end versleuteld
Googleaccount nodig
Datadeling met google

Hangouts

gegevens blijven niet in EU

Het is aan de coördinatoren en coaches om te besluiten met welk systeem eventueel zal worden
gewerkt bij de diverse 1 op 1 activiteiten.
Een factsheet met alle maatregelen is als bijlage toegevoegd aan dit document

