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Beste groepsbesturen, beste staf,
Met de versoepelingen van de regels omtrent Covid-19 door het kabinet
worden ook de regels voor scouting versoepeld in regio Rond de Rotte. Waar
het regiobestuur de noodverordening van de veiligheidsregio RotterdamRijnmond en de interpretatie van de gemeente Rotterdam van de regels voor
scouting communiceert, blijft de interpretatie van de eigen gemeente voor
iedere scoutinggroep leidend. Met uitzondering van Nieuwerkerk vallen alle
scoutinggroepen van Regio Rond de Rotte onder deze veiligheidsregio;
controleer de website van je eigen gemeente voor jouw gemeentelijke
noodverordening.
Versoepeling regels
We gaan grotendeels terug naar de regels zoals die golden op 14 oktober 2020
met daarbij een verdere versoepeling voor groepsvorming.
-

-

De beperking van het buiten werken in groepjes van 4 personen voor 13 tot
en met 17 jarigen in situaties die niet als sportbeoefening worden gezien
(denk aan rondom het kampvuur zitten, openen en sluiten etc.) is in deze
nieuwe verordening geheel losgelaten.
Scouting voor scouts tot en met 17 jaar is zowel binnen als buiten in
groepen van meer dan 30 personen toegestaan. Bijeenkomsten voor
volwassenen zijn enkel toegestaan als er maximaal 4 mensen samenkomen.

De maatregelen die onverkort gelden zijn:
- Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
- Houd 1,5 meter afstand;
- Was vaak je handen;
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5
meter afstand te houden; jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling
geen 1,5 meter afstand te houden;
- Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand;
- Volwassenen houden tot jeugdleden vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand;
- Het verbod op in groepsverband zingen of schreeuwen geldt onverkort;
- Voorafgaand aan de opkomst is er een gezondheidscheck;
- Ouders zijn niet welkom op het scoutingterrein;
- Douches zijn gesloten
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter
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