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2.2.23 Coronaprotocol (Covid19) 

Inleiding 

De coronacrisis en de landelijke maatregelen die daaruit voortkomen hebben als gevolg dat Wigwam 

ook de komende wintervakanties moet aanpassen. Locaties waar besloten en georganiseerde 

dagbesteding en opvang plaatsvindt voor kwetsbare groepen mogen open blijven. Daardoor mogen 

we de zorg en begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking door laten gaan. Het 

activiteitenprogramma voor de brusjes kan helaas níet doorgaan. Betreffende gezinnen zijn hiervan 

op de hoogte gebracht. Daar waar mogelijk zullen er voor deze kinderen activiteiten aangeboden 

worden die ze zelf, in hun bungalow, kunnen doen. 

 

Het blijft nog steeds voor iedereen van groot belang om de basisregels te volgen, om verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten, ook na vaccinatie. 

Dus: 

 Was goed en vaak je handen. 

 Houd 1,5 meter afstand. 

 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Ook als je gevaccineerd bent. 

 Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Tijdens het verblijf bij Wigwam vinden zo nodig updates plaats. Naar aanleiding van veranderingen in 

het landelijk corona-beleid en van ervaringen uit de praktijk kan dit protocol aangepast worden, 

maar ook vanwege eisen die gesteld (gaan) worden door de gemeente en/of eigenaar/organisatie 

waar de desbetreffende locatie zich bevindt.  

Zelftest  

Om het risico op besmetting tijdens de Wigwamvakanties zo klein mogelijk te houden willen we aan 

iedereen vragen om maximaal 24 uur voor vertrek een zelftest af te nemen. Ook als je volledig 

gevaccineerd bent. We kunnen niemand verplichten om een zelftest af te nemen en gaan ook niet 

om een bewijs vragen van een negatieve uitslag. We hopen echter dat iedereen bereid is om wél een 

zelftest af te nemen. Niet alleen voor de eigen gezondheid maar óók voor die van alle andere 

(kwetsbare) deelnemers. 

! Gebruik een zelftest als je milde coronaklachten hebt. Maak zo snel mogelijk een afspraak bij de 

GGD als deze zelftest positief is. 

Vaccinatie 

Om deel te nemen aan een Wigwamvakantie is een Covid-19-vaccinatie niet verplicht. Het kan echter 

wel zo zijn dat er tijdens de vakantie activiteiten plaatsvinden, waarvoor een corona-toegangsbewijs 

verplicht is. Ook kan op sommige vakantielocaties voor bepaalde ruimtes een QR code verplicht zijn 

(bv. zwembad, snoezelruimte of gymzaal). Je krijgt een coronatoegangsbewijs als: 

 je volledig gevaccineerd bent, 

 je corona hebt gehad en weer beter bent, 

 je een negatieve PCR-test hebt van maximaal 24 uur oud. 

Ben je niet in het bezit van een corona-toegangsbewijs, dan kun je dus niet deelnemen aan 

betreffende activiteit. Wigwam zal zich dan inspannen om voor betreffende deelnemers een 

alternatieve activiteit aan te bieden. 
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1. Algemeen 
 Het voorkomen van verspreiding van het coronavirus is een gedeelde verantwoordelijkheid 

van iedereen die op de locatie aanwezig is. We herinneren elkaar aan de basisregels. 

 We hanteren daarbij zoveel als mogelijk de RIVM basisregels. De basisregels helpen om 

besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al 

gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, elkaar de ruimte geven, zorgen voor 

voldoende frisse lucht, testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet. 

 
 Afstand bewaren 

o Personen die tot een huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve 

meter afstand te houden. 

o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. 

o Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te 

houden. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen. 

o Bij het inrichten van slaapplekken voor vrijwilligers wordt ook de 1,5 meter afstand 

toegepast.  

Daar waar voldoende afstand houden niet mogelijk is, worden maatwerkoplossingen gezocht.  

 Gebruik ruimtes 

Ouders en brusjes komen níet in de groepsruimtes. Vrijwilligers komen níet in de bungalows 

van de gezinnen.  
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2. Vooraf aan de vakantie 

 Gezondheidscheck  
Wigwam verzoekt vooraf aan alle gezinnen, jongeren, vrijwilligers, bezoekers en 

medewerkers bij zichzelf (en hun gezinsleden) een gezondheidscheck te doen, aan de hand 

van de volgende check: 

 

Indien één van deze vragen met ‘ja’ beantwoord is of bij twijfel, neem contact op met jouw 

GGD en overleg of je wel kunt komen en neem contact op met Landelijk Kantoor. 

3. Bij aankomst op de locatie 

 Gezondheidscheck 
Bij aankomst op het Wigwamterrein vindt opnieuw een gezondheidscheck plaats bij alle 

gezinnen, jongeren, vrijwilligers en medewerkers. Daartoe vult men een checklijst in 2. De 

vragenlijst wordt ondertekend voor akkoord. 

Ook bezoekers en personen die een workshop komen geven vullen de gezondheidschecklijst 

in. 

 Ontvangst 

De gezinnen worden op gespreide plekken/aankomstmomenten ontvangen. Dit wordt vooraf 

ingepland door de projectleiding (evt. d.m.v. tijdsvakken). 
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4. Tijdens het verblijf op de locatie 
De gezinnen, jongeren, vrijwilligers en medewerkers houden zich aan de (per locatie) geldende 

afspraken (bv. looproutes, aantal personen per ruimte etc.). 
 

 Gezondheidscheck 
o Tijdens het verblijf bij Wigwam vindt elke dag een mondelinge gezondheidscheck 

plaats m.b.t. corona-gerelateerde symptomen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, koorts (38 graden of hoger) en/of plotseling 

verlies van reuk en smaak. 

 De vrijwilligers en jongeren worden elke ochtend door de projectleiding 

hierop bevraagd. 

 Gezinnen checken elke dag zelf of er sprake is van deze klachten. 

 De persoonlijk begeleiders bevragen de gezinnen hierop. 

o Er is een infrarood hoofdthermometer aanwezig op elke locatie.  

o Bezoek en personen die een workshop komen geven/ activiteit begeleiden, dienen 
ook een gezondheidschecklist in te vullen. 

o Indien iemand tijdens een wigwamvakantie milde corona-gerelateerde klachten 
heeft, gebruik een zelftest. Maak zo snel mogelijk een afspraak bij de GGD als deze 
zelftest positief is. 

o Indien iemand tijdens een wigwamvakantie ernstige corona-gerelateerde klachten 
heeft worden de volgende stappen doorlopen:  

 

Iemand heeft corona-gerelateerde klachten 

 
Betreffende persoon stelt de projectleiding* op de hoogte en 

neemt niet (meer) deel aan activiteiten 

 
Betreffende persoon (of diens verantwoordelijke/ouder) belt de 

GGD en maakt een afspraak voor een test 
via het landelijke nummer (call-center): 0800-1202 

 
In afwachting van de uitslag zondert de betreffende persoon zich af 

in zijn eigen tent/huisje in afwachting van de uitslag van de test 

 
De uitslag is negatief 

 

De uitslag is positief** 

 
Betreffende persoon hervat de 

activiteiten 
De GGD voert een bron- en 

contactonderzoek uit en besluit 
wie de locatie moet verlaten en 

in thuisisolatie moet 
  

*   Projectleiding brengt zo snel als mogelijk het Landelijk Kantoor op de hoogte.  
** Indien er sprake is van een positief testresultaat informeert het Landelijk Kantoor 
      de organisatie / eigenaar van de desbetreffende locatie.  
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 Activiteiten 
o Voor zover het weer dit toelaat, zal het dagprogramma zoveel mogelijk in de 

buitenlucht worden georganiseerd. Activiteiten in binnenruimtes worden zoveel 

mogelijk beperkt en binnenruimtes worden zoveel mogelijk geventileerd. 

o Er vinden geen activiteiten plaats waarbij zowel de ouders/brusjes als  
begeleiders/vrijwilligers aanwezig zijn. 
 

 Vervoer 
Indien vervoer nodig is worden de hiervoor geldende richtlijnen gevolgd.  

o Personen van 13 tot 18 jaar dragen een mondkapje tijdens het vervoer.  
o Personen vanaf 18 jaar en de chauffeur dragen tijdens vervoer een chirurgisch 

mondneusmasker type II. Er wordt gewerkt met een 2/3 bezettingsgraad per 
voertuig.  

o Per bank kunnen 2 mensen plaatsnemen met een lege stoel tussen hen in.  
o Er zit er geen passagier naast de chauffeur. 

 

 Verzorging 
o Bij de persoonlijke verzorging waarbij begeleiders binnen 1,5 meter van een 

kind/jongere komen, dragen zij een chirurgisch mondneusmasker type II en 
handschoenen. 

o Er wordt geen extra zorg en begeleiding gegeven buiten de programma-uren.  
 

 Hygiëne maatregelen 
o Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag met water en zeep, 

tenminste 20 seconden, in ieder geval na: 
 Voor elke activiteit,  
 Na hoesten / niezen, 
 Na een toiletbezoek, 
 Voor en na een verzorgingsmomenten,  
 Voor het bereiden van maaltijden, drinken etc., 
 Voor het eten van maaltijden of drinken van dranken. 

o (Spel)materialen/gereedschappen/tafels/stoelen/deurklinken worden regelmatig 
grondig schoongemaakt met water/zeep of reinigingsdoekjes.  

o Sanitaire ruimtes / toiletten worden dagelijks intensief schoongemaakt, waarbij de 
nadruk ligt op contactpunten en toiletbediening. Per locatie worden afspraken 
gemaakt over toiletgebruik en gebruik van douches en over het reinigen daarvan.  

o EHBO-materialen worden na gebruik gereinigd. 
 

 Maaltijden 
o Er wordt zorggedragen voor goede handhygiëne. 
o Gezinnen eten hun maaltijden in hun eigen bungalow (niet gezamenlijk in de 

groepsruimte). 
o Ook tijdens de maaltijden van de vrijwilligers wordt de afstand van 1,5 meter 

volgens de richtlijnen gehandhaafd.  
o Indien het noodzakelijk is om boodschappen te doen, wordt dit bij voorkeur door 

dezelfde persoon en in dezelfde winkel gedaan. Waar mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van de bezorgdienst van een lokale supermarkt. 
 

 Bezoek 
Bezoek voor gezinnen willen we zoveel als mogelijk beperken. Indien een gezin bezoek wilt 
ontvangen op de locatie houden zij zich aan de landelijke maatregelen: Ontvang maximaal 
2 personen per dag en ga maximaal 1 keer per dag op bezoek (tijdens de jaarwisseling 
maximaal 4 personen). Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Ontvang je bezoek of ga 
je op bezoek, doe dan vooraf een zelftest. 
Dit geldt ook voor gezinnen die onderling bij elkaar in de bungalow op bezoek willen gaan. 
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Extern bezoek moet vooraf altijd worden overlegd met de projectleiding. Bezoekers dienen 
zich ook te houden aan voorliggend coronaprotocol. Zij worden dus ook gevraagd een 
zelftest te doen en bij aankomst een gezondheidschecklijst in te vullen.  
Vrijwilligers en projectleiders ontvangen geen bezoek en nemen geen eigen kinderen mee. 

5. Na vertrek 
 De gezinnen laten hun bungalow goed gelucht achter.  

 Indien een gezin of vrijwilliger binnen 10 dagen na einde verblijf bij Wigwam corona-

gerelateerde klachten krijgt / er een gerede verdenking op corona is, meldt hij/zij dit bij het 

Landelijk Kantoor van Wigwam. 

Dit protocol is afgestemd met de GGD. Eventuele wijzigingen in het landelijke beleid kunnen leiden 

tot afwijking van dit protocol. In het algemeen volgen wij het generiek kader coronamaatregelen van 

het RIVM. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader

