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Bivak 2020 
Bijkomende informatie omtrent 

coronamaatregelen 
 
Ondanks het positieve nieuws dat ons Bivak mag doorgaan, zal het er dit jaar wel een 
beetje anders uitzien. 
 
De maatregelen die wij nemen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenwerking 
met virologen en medische experten. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over 
hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde manier kunnen laten doorgaan. De 
maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus 
we willen die graag respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige 
ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen. 
 
 

Algemene info 
 
Dit jaar dienen de jeugdkampen ingedeeld te worden in bubbels van 50 personen. Dit is 
voor Chiro Zwartberg geen enkel probleem omdat wij al meerdere jaren met een kleine, 
maar gezellige en hechte groep van ongeveer 30 personen op Bivak gaan. 
 
Het Bivak gaat dit jaar dus door, in één contactbubbel, in Born (Amel) van zondag 12 juli 
t.e.m. maandag 20 juli 2020. Het Bivak zal dus één dag vroeger moeten stoppen omdat 
de kampplaats grondig moet gedesinfecteerd worden door de verhuurder voor de komst 
van de volgende groep. 
 
 

Vóór Bivak 
 
Wie mag er mee op Bivak? 
Alle leden van de Speelclubs, Rakwi’s, Toppers en Aspi’s mogen mee op Bivak, behalve: 
 

- Als je 5 dagen voor bivak ziek bent of ziektesymptomen vertoont (hoesten, 
verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijkheden met ademen, …) 

- Als je tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld lijdt aan astma). Tenzij je de 
toestemming en een attest hebt van je huisarts om mee op kamp te mogen of 
indien je met medicatie de ziekte onder controle hebt. 
We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. 

 
Belangrijk! 
Elke ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen mee te laten gaan op Bivak. 
We rekenen dus op u, als ouder, om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw 
kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in 
ieders belang, ook in die van uw kind. 
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Volg onderstaand stappenplan als uw kind ziek wordt of ziektesymptomen vertoont voor 
de aanvang van Bivak: 

1. Contacteer onmiddellijk uw huisarts en bespreek om eventueel een coronatest te 
laten uitvoeren 

2. Contacteer de leiding van de groep van uw kind (zie laatste pagina in het 
bivakboekje) 

3. Bij een positieve test -> laten weten aan leiding 
4. Negatieve test -> bellen naar Chiro Limburg 

 
 
Wat moet je extra meenemen? 

- Twee stoffen herbruikbare mondmaskers voorzien van een naam per lid. (Geldt 
voor alle leden, zowel -12 als +12-jarigen) in een afgesloten zakje 

- Voldoende papieren zakdoeken 
- Genoeg zonnecrème om te vermijden dat we andermans zonnecrème moeten 

gebruiken 
- Voldoende handdoeken en washandjes 

 
 
Wat moet je doen voor Bivak? 
Maak er al een vaste routine van om de handen correct en lang genoeg te wassen voor en 
na iedere maaltijd en na elk toiletbezoek. Ook het gewoon maken van niezen/hoesten in 
een papieren zakdoek of elleboogholte. 
Als het voor de kinderen al een gewoonte is, hebben ze er minder moeite mee op Bivak. 
 
 

Bij aankomst op de bivakplaats 
 
We verwachten al onze leden op zondag 12 juli 2020 om 14.00 u op de kampplaats (Zur 
Hülsburg 19 A, 4770 Born (Amel)). 
 
Bij aankomst, zullen jullie begeleid worden door een leider naar een afgebakend vak waar 
de auto in geparkeerd mag worden. Iedereen moet in de auto blijven zitten tot een leider 
aangeeft dat ENKEL de kinderen uit de auto mogen stappen. De kinderen mogen nog 
steeds het afgebakende vak NIET verlaten. Eerst moeten alle nodige documenten 
(medische fiche, Kids-ID/identiteitskaart, klevertjes van het ziekenfonds) in een (niet dicht 
gekleefde) briefomslag aan de leider worden gegeven ter controle. Ondertussen zal een 
leider samen met het kind de bagage uit de koffer halen en deze op een andere 
afgebakende plaats neerzetten. 
Eens dat alle bagage is uitgeladen, zal de leider laten weten dat de ouder(s) ook uit de 
auto mogen stappen. Het is belangrijk dat zowel de ouders als de kinderen BINNEN het 
afgebakende vak blijven. 
Als de kinderen wat geacclimatiseerd zijn zal een leider de temperatuur van het kind 
controleren met een contactloze thermometer. 

- Als er GEEN koorts (temperatuur is lager dan 37,5°C) wordt gemeten bij het kind, 
mag hij/zij het afgebakende vak verlaten.  

- Als er WEL (lichte) koorts (temperatuur is hoger dan 37,5°C) wordt gemeten, mag 
het kind onder begeleiding het vak verlaten en 15 min. in de schaduw gaan zitten. 
Nadien wordt de temperatuur nog eens gemeten. 

- Als er bij de tweede controle GEEN koorts (temperatuur is lager dan 37,5°C) 
wordt gemeten bij het kind, mag hij/zij in de ‘bivakbubbel’. 
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- Als er bij de tweede controle OPNIEUW (lichte) koorts (temperatuur is hoger 
dan 37,5°C) wordt gemeten, moet het kind terug naar huis. 

 
Als er dus geen koorts wordt gemeten mogen de kinderen nog afscheid nemen van de 
ouder(s) vooraleer ze het afgebakende vak verlaten. 
Als ze het afgebakende vak verlaten worden de handen gedesinfecteerd en zitten ze 
officieel in de ‘bivakbubbel’. 
 
In het afgebakende vak zal wat water en een kleine versnapering staan voor de ouder(s). 
Als de ouder(s) naar toilet moet gaan, kan dat, maar enkel met gebruik van een 
mondmasker. Neem er dus zeker eentje mee! 
 
We hopen op jullie volledige medewerking om zo het Bivak op een veilige manier te laten 
starten. 
 
 

Tijdens Bivak 
 
Welke maatregelen nemen wij op Bivak? 
Ons Bivak zal dus bestaan uit één bubbel met alle leden, leiding, oud-leiding en 
kookploeg. In deze ‘bivakbubbel’ zijn de maatregelen minder streng dan erbuiten, er mag 
dus normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. 
 
Desondanks vermijden we zoveel mogelijk spelletjes en activiteiten waar intensief fysiek 
contact tussen leden vereist is. Ook zullen we zoveel mogelijk onze activiteiten in de 
buitenlucht organiseren als het weer dit toelaat. 
Activiteiten zullen grotendeels op de bivakplaats plaatsvinden, maar als we ons buiten de 
bivakplaats begeven, bijvoorbeeld bij een bosspel of dagtocht, zullen we de regels naleven 
die er op dat moment in de samenleving gelden. 
 
Omdat onze bivakbubbel zowel bestaat uit kinderen jonger dan 12 jaar en jongeren ouder 
dan 12 jaar gelden er voor de hele bivakbubbel de regels voor +12-jarigen. Dit wil zeggen 
dat kinderen jonger dan 12 jaar bijvoorbeeld ook een mondmasker moeten dragen bij het 
verlaten van de bivakplaats. 
 
Naast de aanpassingen van de activiteiten zal er ook veel aandacht worden besteed aan 
het handenwassen voor en na de activiteiten, voor en na de eetmomenten en na elk 
toiletbezoek. De binnenruimtes en tenten zullen overdag voldoende worden verlucht en er 
zullen tussen de verschillende activiteiten ook genoeg rustmomenten worden ingepland. 
Het is ook belangrijk dat elk lid beschikt over zijn eigen koffer met zijn eigen kleding en 
spullen zoals zeep, tandenborstel en tandpasta, zonnecrème, handdoeken, enz. om zoveel 
mogelijk het uitwisselen van spullen tussen de verschillende leden te beperken. Dit geldt 
ook voor broers en zussen! 
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Contactlogboek 
De leiding houdt een contactlogboek bij van alle personen in onze bivakbubbel. 
 
Als iemand binnen onze bivakbubbel in contact komt met een persoon die niet tot onze 
bivakbubbel behoort, houden we zijn/haar gegevens bij en noteren we welke maatregelen 
er zijn genomen tijdens dat contact. 
 
Het logboek moet tot één maand na het einde van het Bivak worden bijgehouden om in 
geval van mogelijke besmetting deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties. 
 
 
Wat bij ziekte? 
Als er tijdens Bivak iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector 
en de overheid werd opgesteld. 
Zieke leden moeten naar huis, in de tussentijd voorzien we een aparte ruimte waar het 
zieke lid moet wachten tot een ouder het lid komt ophalen. Er wordt 1 leid(st)er als 
verantwoordelijke aangesteld die voor het zieke lid zal zorgen met alle noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zoals handschoenen, mondmasker, face shield enz. 
 
Indien er een ziek kind is, zullen wij pas communiceren als wij de uitslag van de test 
kennen. In de periode tussen het ophalen van het zieke kind en de uitslag van de test 
zullen wij ons in quarantaine plaatsen. 
 
Belangrijk! 
Zorg dat er tijdens de periode dat uw kind op Bivak is (12 juli – 20 juli 2020) altijd een 
contactpersoon bereikbaar is, om indien nodig, uw kind te komen ophalen. 
 
 

Bij het ophalen van de kinderen 
 
De kinderen mogen terug op maandag 20 juli 2020 om 11.00 u worden opgehaald op de 
kampplaats (Zur Hülsburg 19 A, 4770 Born (Amel)). 
 
Hier geldt terug hetzelfde concept als bij het afzetten van de kinderen aan het begin van 
het Bivak. 
Bij aankomst, zullen jullie begeleid worden door een leider naar een afgebakend vak waar 
de auto in geparkeerd mag worden. Nu mogen de ouders de auto wel verlaten, maar 
moeten ze nog altijd binnen het afgebakend vak blijven. De bagage zal door een leider en 
de kinderen aan het afgebakende vak worden gezet zodat ze zo kunnen worden 
ingeladen. Alle nodige documenten (Kids-ID/identiteitskaart, klevertjes van het 
ziekenfonds) in een briefomslag zullen terug aan de ouders worden meegegeven. 
 
Als de ouder(s) naar toilet moet gaan, kan dat, maar enkel met gebruik van een 
mondmasker. Neem er dus zeker eentje mee!  
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Na Bivak 
 
Wat doe je beter niet na afloop van het Bivak? 
Plan geen ander jeugdkamp of speelpleinwerking in de week na het Bivak. 
Ook het fysiek bezoeken van mensen in een risicogroep (bijvoorbeeld grootouders) stel je 
beter uit tot een week na afloop van het Bivak. 
 
 

Vragen 
 
We hebben geprobeerd om alle belangrijke informatie over ons coronaproof Bivak zo 
duidelijk mogelijk in dit document mee te delen. 
 
Als jullie nog bijkomende vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ze ons te stellen via 
eender welk kanaal (www.chirozwartberg.be , Facebook, WhatsApp-groep voor ouders, 
via SMS of telefonisch). 
 
 
 
Wij zullen ons uiterste best doen om alles vlot en veilig te laten verlopen. Bedankt voor 
jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig Bivak van! 
 
 


