Ondanks dat de Coronasituatie in Nederland zienderogen verbetert en steeds meer mensen
gevaccineerd zijn, lijken we er niet aan te ontkomen dat we tijdens de projecten in de zomer
nog een aantal coronamaatregelen moeten treffen. In dit document bespreken we de
implicaties die dat heeft voor de projecten.
Dit bestand vormt de basis. Afhankelijk van de locatie van de projecten en doelgroepen met
wie je werkt zijn mogelijk nadere maatregelen nodig. Dat stemt het leidersteam direct af met
de coördinator.
Als organisatie willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk om in het oog te
houden dat we als World Servants-groepen een voorbeeldfunctie vervullen. Het is beter om
iets te terughoudend te zijn dan om over grenzen van anderen te gaan.
We hopen dat veel deelnemers en doelgroepen in de projectperiode reeds gevaccineerd zijn.
We moedigen deelnemers en leiders aan zich te laten vaccineren, maar kunnen en willen dit
niet verplichten.
BASISREGELS

De kans is groot dat deze zomer een aantal basisregels voor coronapreventie nog van kracht
zijn. Op basis van die regels, plus een aantal aanvullende maatregelen, zijn onderstaande
richtlijnen voor onze projecten opgesteld.
Mochten de landelijke basismaatregelen op het gebied van bijvoorbeeld afstand houden en
mondkapjes voor het einde van het projectseizoen worden versoepeld, dan gelden die
versoepelingen ook voor de projecten.
Handen wassen
Deelnemers wassen regelmatig hun handen, in ieder geval voor en na iedere activiteit. In de
eetzaal en bij centrale pauzemomenten is desinfectiemiddel beschikbaar. Hoesten en niezen
gebeurt in de elleboog.
Afstand houden
Deelnemers houden anderhalve meter afstand van bezoekers. Met de lokale coördinator
stemmen ze af of ze dat ook doen ten opzichte van de doelgroep, zeker binnen. Onderling
afstand houden is goed, zeker binnen, maar zal niet altijd te handhaven of haalbaar zijn. Wel is
het belangrijk om te bewaken dat deelnemers die afstand wíllen houden ten opzichte van
elkaar, daartoe in staat zijn.
Ventileren
In alle ruimtes vinden activiteiten zoveel mogelijk plaats met deuren en ramen open of wordt er
voldoende geventileerd, zodat toevoer van frisse lucht zo groot mogelijk is. Voor, na en tussen
activiteiten met andere personen dan de groep worden de ruimtes 15 minuten niet betreden.

Slapen
Slapen gebeurt (indien mogelijk) op anderhalve meter afstand, in een zo groot mogelijke
ruimte, die goed geventileerd wordt.
Drukke plekken vermijden
Bij uitstapjes vermijden deelnemers drukke plekken. Winkelbezoek wordt in zo klein mogelijke
groepjes gedaan.
Bij klachten thuisblijven
Als een deelnemers aan het begin van het project klachten heeft blijft deze thuis tot de
klachten voorbij zijn en een deelnemer een negatieve testuitslag heeft. Ontwikkelt een
deelnemer tijdens het project klachten die mogelijk op corona wijzen, dan zorgt het
leidersteam voor een ruimte waarin deze deelnemer zich isoleert. Als deze isolatie niet op de
projectlocatie realiseerbaar is gaat de deelnemer naar huis. De deelnemer laat zich zo gauw
mogelijk testen bij de GGD en wacht in isolatie op de uitslag.
Na een negatieve test kan de deelnemer weer meedoen in de groep. Bij een positieve test gaat
de deelnemer naar huis. Dit heeft ook gevolgen voor de rest van de groep. Lees hierover meer
onder het kopje ‘Wat te doen bij een positieve test’ .
Mondkapjes dragen
Deelnemers dragen een mondkapje wanneer de anderhalve meter-regel niet gehandhaafd kan
worden. Deelnemers dragen ook een mondkapje wanneer dat op basis van de regels van de
ontvangende organisatie door de coördinator wordt gevraagd.
Buiten hoeft alleen een mondkapje gedragen te worden wanneer afstand houden langdurig
onmogelijk is (bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van werkzaamheden op een klein oppervlak).
Hygiëne
World Servants zorgt bij iedere groep voor een voorraad handzeep, desinfect,
schoonmaakdoekjes en papieren handdoekjes voor de eerste dagen. Daarna zorgt de
coördinator of het leidersteam vanuit het facilitatiebudget voor nieuwe materialen waar nodig.
Deze producten worden onder andere gebruikt om regelmatig oppervlakten die door veel
mensen worden aangeraakt (deurklinken, toiletten, douches) goed schoon te maken.
veelgebruikte plekken schoon te maken. Afwassen met heet water en afwasmiddel is
essentieel.
Op de bouwplaats wordt gereedschap en bouwmateriaal alleen aangeraakt met handschoenen,
wat vanuit de veiligheidsregels op de bouwplaats al staand beleid is. Deelnemers delen geen
handschoenen met elkaar.
Zelftests
Het gebruik van zelftests kan helpen om een coronabesmetting eerder te signaleren en om een
mogelijke uitbraak te voorkomen of sneller op te sporen. Voor een zo groot mogelijke

veiligheid voor de groep en de betrokken partners stelt World Servants daarom zelftests
verplicht.
Voor vertrek van huis doen deelnemers een zelftest. Deelnemers regelen deze test zelf. Op de
vijfde dag van het project testen deelnemers nogmaals. Deze testen faciliteert World Servants.
Deelnemers kunnen zelf besluiten of ze bij thuiskomst ook nog een zelftest doen.
Mocht een deelnemer zelftests weigeren en weigert hij/zij na uitleg door het leidersteam dit
nog steeds, dan volgt er een overleg met het World Servants kantoor cq het medische team hoe
hiermee om te gaan.
Groepsactiviteiten zo veel mogelijk buiten
Samen met doelgroep en deelnemers een bubbel vormen is in de meeste projecten onmogelijk.
De groep wil de omgeving leren kennen en andersom komen er mensen bij de groep over de
vloer. Interactie is immers een kernwaarde van een project. Wat wél kan is de interactie zo veel
mogelijk buiten te laten plaatsvinden, afstand te bewaren en eventueel bezoekers een zelftest
laten doen.
Groepsactiviteiten binnen
Het is te adviseren om groepsactiviteiten die binnen plaatsvinden in ruime, goed ventileerbare
ruimtes te houden. Als de ruimte klein is bepalen de groep en de coördinator samen wat het
maximale aantal personen in die ruimte is. Als vuistregel kan een minimale benodigde
oppervlakte van tenminste 5 m² per persoon worden aangehouden.
Quarantaine
Een quarantaineperiode aan het begin van het project heeft niet de voorkeur. Een deelnemer
kan zelf besluiten om na thuiskomst een bepaalde periode in quarantaine te gaan. Als niemand
klachten ontwikkelt lijkt dit overbodig.
WAT TE DOEN BIJ EEN POSITIEVE TEST

Als tijdens een project een deelnemer positief test gelden voor de rest van de groep de
gebruikelijke regels: alle deelnemers die (mogelijk) binnen 24 uur langer dan 15 minuten op
minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de positieve persoon gaan in
(thuis)quarantaine en laten zich testen. In de praktijk geldt dit voor alle deelnemers van de
groep. Ze blijven in thuisquarantaine tot ze op de vijfde dag na het laatste mogelijke contact
met de besmette deelnemer opnieuw negatief testen. In de praktijk betekent dit een
onverkwikkelijk doch onvermijdelijk einde van het project.
Als een deelnemer na afloop van het project alsnog een positieve test ontwikkelt geeft die dit
zo snel mogelijk door aan World Servants. World Servants informeert dan de andere
deelnemers en de partner.
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