Beste cursist en ouders,
Super leuk dat je (weer) komt zeilen dit jaar!
Omdat we dit voorjaar vanwege corona veel annuleringen hebben gehad van
schoolgroepen, verenigingen en families die in het voorjaar altijd onze accommodaties
bezoeken, zijn we extra blij dat jij deze zomer wel naar Pean kunt komen. Natuurlijk
hebben we in samenspraak met de gemeente en veiligheidsregio Fryslân
voorzorgsmaatregelen genomen vanwege het COVID-19-virus. Veel details zullen we in de
komende weken nog verder uitwerken en omzetten naar richtlijnen tijdens de kampweek.
Die krijg je dan uiteraard nog van ons. Echter de uitgangspunten willen we vast met jullie
delen.
Het protocol voor deze zomer is gebaseerd op de volgende vier uitgangspunten:
1. Voor aanvang van het zeilkamp: Introductie van COVID-19 virus op de zeilschool
beperken tot een minimum door voorafgaand aan het kamp de sociale contacten te
beperken en zelfmonitoring van verschijnselen door de cursisten.
2. Bij aanvang van het zeilkamp: Triage aan de poort van deelnemers.
3. Gedurende de zeilschoolweek: Beperken van het verspreidingsrisico door scheiding
tussen deelnemers en “buitenwereld” tijdens alle activiteiten, gescheiden
leeftijdsgroepen en door binnen leeftijdsgroepen te werken met vaste
contactgroepen.
4. Het nemen van aanvullende hygiënemaatregelen.
Bij punt 1 spelen jullie zelf een belangrijke rol vooraf aan het kamp. Daarom vragen
we jullie het volgende te doen:
1. Houd je voorafgaand aan het kamp ten alle tijde goed aan de voorschriften van het
RIVM om besmetting met het nieuwe COVID-19 virus vooraf aan het kamp te
voorkomen.
2. Monitor gedurende één week voorafgaand aan het bezoek aan de zeilschool de
temperatuur en houd eventuele symptomen in de gaten.
3. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, en of verhoging (vanaf 38°C).
4. Blijf thuis als iemand in jouw thuissituatie koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
5. Reis zo veel mogelijk alleen naar Pean of alleen met meerdere personen als zij uit
hetzelfde huishouden komen.
De dag voor het kamp zullen we je de onderstaande vijf vragen stellen.
NB: Als het antwoord op 1 van deze vragen JA is kun je die week niet deelnemen aan het
zeilkamp.
•

•
•
•
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Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
(milde) klachten: neusverkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid en/of koorts
(vanaf 38 graden Celsius?)
Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is
dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Op het moment dat je bij Pean aankomt vragen we deze zaken nogmaals aan je. We
nemen ook je temperatuur op om te weten of je geen verhoging of koorts hebt. Indien één
of meerdere symptomen aanwezig zijn of als je lichaamstemperatuur boven de 38°C is,
ben je niet welkom en zul je terug naar huis moeten gaan. Er zal geen notitie worden
gemaakt van de resultaten en gegevens om buiten het verwerkingsbegrip van de AVG te
vallen.
Mocht je om een hierdoor niet kunnen deelnemen aan het zeilkamp die week, zullen we je
zeilkamp in overleg omzetten naar een ander moment.
We vragen je met klem deze instructies op te volgen omdat dit een heel belangrijke
bijdrage is aan een ''veilig, leuk en leerzaam zeilkamp'', dat je van Pean mag verwachten.
Vlak voor en tijdens het kamp
1. De ontvangst van cursisten en ouders zal dit jaar anders zijn dan gebruikelijk. Zo
zullen we ouders bijvoorbeeld niet kunnen ontvangen met koffie/thee. Details
volgen nog.
2. Ook de aankomsttijd zullen we spreiden. Het zal wel rond 17:00 uur zijn op
zondagmiddag, maar het kan voor jou dus iets vroeger of iets later worden. In
welke 'shift' jij ingedeeld wordt, hoor je uiterlijk een week voor het kamp begint.
3. Over de protocollen tijdens het kamp, waar zowel jullie als cursist als wij ons aan
moeten houden, informeren we je uiterlijk eind juni/begin juli.
4. Cursisten die ziek worden tijdens het kamp, worden door hun ouders opgehaald van
de zeilschool.

