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Beste groepsbesturen, beste staf,
Vanaf 1 juli zijn de Covid-19 maatregelen aangepast.
Belangrijkste veranderingen
De belangrijkste veranderingen in de noodverordening van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond zijn als volgt. (Met uitzondering van Nieuwerkerk vallen
alle groepen van Regio Rond de Rotte onder deze veiligheidsregio; check de
website van je eigen gemeente voor jouw gemeentelijke noodverordening).
Algemene regels voor binnen
- 1,5 meter afstand bewaren;
- maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (excl. personeel);
- geen maximum aantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, met
reservering en gezondheidscheck vooraf;
- in binnenlocaties met doorstroom van bezoekers zoals winkels en musea
geldt geen maximum aantal personen, wel moet 1,5 meter afstand
gehouden worden (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).
Algemene regels voor buiten
- 1,5 meter afstand bewaren;
- maximaal 250 personen (exclusief personeel);
- in de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
- geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste
zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
- in buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, zoals dierentuinen,
pretparken geldt geen maximumaantal personen per ruimte, maar wordt
wel 1,5 meter afstand gehouden (locaties zorgen zelf voor naleving van
deze regel).
Kinderen en jongeren
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5
meter afstand te houden;
- jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:
- Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
- houd 1,5 meter afstand;
- was vaak je handen;

T. M. E. bestuur@rondderotte.nl
Ons kenmerk
Uw kenmerk
-

Specifiek voor Scouting
Er is contact geweest met de gemeente Rotterdam over de toepasselijkheid
van de verruiming voor Scouting. Voor de Scoutinggroepen buiten de
gemeente Rotterdam geldt het advies om met de eigen gemeente contact op
te nemen voor de geldende regelgeving.
Onderlinge afstand tot 18 jaar
De onderlinge afstand van 1,5 meter voor jeugdleden tot 18 jaar is geheel
losgelaten.
Stafleden en andere vrijwilligers
- Stafleden en andere vrijwilligers houden onderling 1,5 meter afstand.
- Stafleden en andere vrijwilligers houden 1,5 meter afstand van jeugdleden
vanaf 13 jaar.
Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen
De noodverordening van de gemeente Rotterdam verbiedt nadrukkelijk in
groepsverband zingen of schreeuwen.
Samen in een auto
Bij autovervoer van de ene naar de andere locatie voor personen die niet tot
hetzelfde huishouden behoren is de onderlinge afstand van 1,5 meter
losgelaten. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen.
Covid-19 regelgeving op kamp
De leidende regelgeving voor Scoutinggroepen in Rotterdam en
Scoutinggroepen die in Rotterdam op kamp gaan is de gemeentelijke
noodverordening. Het regiobestuur houdt nauw contact met de gemeente over
de voortdurende aanpassingen en stuurt deze informatie per mail naar alle
besturen en stafleden en publiceert deze brieven op de website.
Mocht je verhuren aan een groep van buiten Rotterdam:
- Wijs de groep op de geldende regelgeving (link)
- Wijs de groep op de aanvullende informatie op de website van de regio:
www.rondderotte.nl
- Geef de groep jouw door de gemeente goedgekeurde protocol mét de eigen
aanvullingen naar aanleiding van de versoepelingen van de regelgeving
Op deze manier weet je zeker dat de bezoekende groep op de hoogte is van de
regelgeving in Rotterdam. Voor de groepen in de regio die niet binnen de
gemeente Rotterdam gevestigd zijn geldt eenzelfde advies met verwijzingen
naar de eigen gemeentelijke regelgeving, de website van de regio en het door
de gemeente goedgekeurde protocol.
Zomerkamp op een locatie buiten de eigen gemeente
De leidende regelgeving voor Scoutinggroepen die buiten de eigen gemeente
op kamp gaan is de noodverordening van de gemeente waar het kamp
plaatsvindt. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regelgeving op het
moment dat je op kamp gaat. Als de verhuurder de informatie niet kan bieden
neem dan contact op met de desbetreffende gemeente.
Relatie Gemeentelijke Noodverordeningen en Protocollen “op kamp” en
“Vakantiedagactiviteiten” Scouting Nederland
Als je op kamp gaat of vakantiedagactiviteiten houdt dan volg je de protocollen
van Scouting Nederland én word je geacht je aan de regelgeving van de
gemeente te houden waar je op kamp bent of de vakantiedagactiviteiten
houdt. De meest actuele protocollen van Scouting Nederland: “op kamp” en
“vakantiedagactiviteiten” zijn te vinden op www.wegaanopzomerkamp.nl. Op
de website van Scouting Nederland is een nadere toelichting te vinden.
Indien en voor zover de gemeentelijke noodverordening strengere regels geeft
dient altijd de noodverordening van de gemeente gevolgd te worden.

Tot slot
Voor vragen kan er contact opgenomen worden met het regiobestuur:
bestuur@rondderotte.nl. We wensen jullie succes met de voorbereidingen van
jullie (alternatieve) zomerkampweek.
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

