PRINCIPES CONTACT TRACING JEUGDKAMPEN
MET OVERNACHTING
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De RMG erkent het belang van het jeugdwerk voor de algemene ontwikkeling en het mentaal
welzijn van kinderen en onderschrijft het principe dat de impact van één besmetting op een
kamp zo beperkt mogelijk moet blijven.
Niettemin moet er ook aandacht geschonken worden aan operationele aspecten en moeten
voorgestelde procedures haalbaar zijn in de praktijk (bv. testen op locatie).
Aangezien jeugdkampen niet beperkt zijn tot één regio, is het uiterst belangrijk dat overal
in België dezelfde regels gelden.
De RMG dringt er op aan dat de geldende definities en principes van contact tracing
gerespecteerd worden:
o Contact tracing wordt gestart bij een bevestigd geval. In afwachting van die bevestiging
moet de persoon met vermoeden van COVID in isolatie geplaats worden maar zijn geen
bijkomende maatregelen nodig voor de rest van het kamp.
o Hoog-risico contacten moeten in quarantaine en moeten getest worden.
o Quarantaine betekent per definitie dat men zich afzondert van andere personen, er kan
dus geen sprake zijn van “quarantaine ter plaatste”: hoog-risico contacten moeten
het kamp verlaten.
De impact van één besmetting op kamp zal dus bepaald worden door het aantal hoog-risico
contacten dat het indexgeval had.
o Dit betekent dat als een begeleider of deelnemer positief test op het Coronavirus, en er
geen afstand wordt gedragen of afstand wordt gehouden binnen de groep, de hele
groep zijn activiteit moet staken. Al deze deelnemers (tot 100 personen) zullen worden
beschouwd als hoog-risicocontacten en zullen thuis in quarantaine moeten gaan, zich
laten testen en het kamp zal worden stopgezet.
Door een groep op te splitsen kunnen sommige deelnemers/begeleiders doorgaan als
één van hen (volwassen of kind/jeugd) positief test.
o Hiertoe adviseert de RMG dat de organisatoren, die over voldoende infrastructuur
en begeleiders beschikken, zoveel mogelijk blijven werken in kleine subgroepen
die autonoom en zonder onderling contact handelen.
o Hiervoor adviseert de RMG om kleinere subgroepen af te bakenen. De leden van
een subgroep worden, in analogie met een huishouden, beschouwd als nauwe
contacten van elkaar; binnen de subgroep moet geen afstand worden gehouden noch
mondmaskers gedragen worden. Bij een besmetting zal de hele subgroep als hoogrisico contact ingedeeld worden terwijl de andere subgroepen het kamp kunnen
voortzetten
o Naar analogie van de reeds bestaande regels voor lagere scholen (waar geen maskers
gedragen worden) en definities van hoog-risicocontacten (bv. huishoudcontacten zijn
steeds hoog-risicocontacten) zijn personen die samen in dezelfde ruimte slapen en die
fysiek contact hebben met elkaar (zoals tijdens spelletjes) in elk geval hoog-risico
contacten.
o Het delen van binnenruimtes door verschillende subgroepen zonder gebruik van
mondmaskers wordt zoveel mogelijk vermeden.
o Verschillende subgroepen kunnen wel samen in dezelfde ruimte eten, op voorwaarde
dat er afstand gehouden wordt tussen de subgroepen en dat er gewaakt wordt over
goede ventilatie.
o Verschillende subgroepen kunnen buiten samen bv. rond het kampvuur zitten, op
voorwaarde dat er afstand gehouden wordt tussen de verschillende subgroepen.
Wanneer een subgroep het kampterrein moet verlaten omwille van een besmette persoon, kan
het kamp zonder bijkomende maatregelen verdergezet worden door de andere deelnemers,
tenzij er vermoed wordt dat de besmettingen zich verspreid hebben buiten de subgroep.
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Wijdverspreide besmettingen worden vermoed wanneer er in de 1e testronde van de
subgroep een hoog aantal besmettingen (bv. >30% van de geteste kinderen)
vastgesteld wordt. Er wordt dan in 1e instantie geprobeerd om testing ter plaatse te
organiseren zodat het kamp verdergezet kan worden. Indien er tijdens de grootschalige
testronde meer dan 1 bijkomende subgroep besmet blijkt te zijn, wordt het kamp
stopgezet en worden alle deelnemers beschouwd als hoog-risico contact.
Indien grootschalige testing logistiek niet haalbaar is, maar er op basis van symptomen
een nieuwe besmetting wordt vastgesteld in een andere subgroep, wordt het kamp
stopgezet en worden alle deelnemers beschouwd als hoog-risico contact, behalve
indien de bron van de bijkomende besmetting duidelijk extern is, bv door familielid net
voor het kamp.

N.B. : Deze RMG-aanbeveling is beperkt tot activiteiten met een overnachting. Voor kampen zonder
overnachting blijven de procedures voor lagere scholen van toepassing.
Wanneer een kind symptomen vertoont, wordt een evaluatie uitgevoerd door een plaatselijke arts. Kan
de evaluatie niet terplekke worden uitgevoerd dan komen de ouders hun kind ophalen. Het kind kan
terugkeren naar het kamp op basis van deze medische evaluatie door de arts en onder bepaalde
voorwaarden (bv. 24 uur zonder koorts).
Jeugdbewegingen dienen voor elk kamp een covid referent aan te wijzen. Wanneer zich een COVIDgeval voordoet, moet die referent een deelnemerslijst aan de cel Infectieziektebestrijding bezorgen. De
werkgroep ‘testing en tracing’ buigt zich verder over de praktische aspecten van de contact tracing.
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