Coronamaatregelen jeugdwerk
Vanaf maandag 8 maart 2021 gelden er nieuwe maatregelen voor georganiseerd vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren.

Welke maatregelen blijven gelden?
 Wie ziek is, blijft thuis.
 Volg de hygiënemaatregelen.
 Begeleiding draagt steeds een mondmasker.
 Activiteiten maximaal in buitenlucht organiseren.
 Overnachting is (voorlopig) niet toegestaan.

Maatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar
 Werkingen met max. 10 personen, exclusief begeleiding.
 Alle activiteiten gaan bij voorkeur buiten door. Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door.
 Aanbeveling om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind.
 Leden moeten geen afstand bewaren en geen mondmasker dragen.
 Overnachtingen zijn niet toegelaten.

Maatregelen voor jongeren ouder dan 12 jaar
 Werkingen met max. 10 personen, exclusief begeleiding.
 Alle activiteiten gaan verplicht buiten door.
 Samen eten kan niet, tenzij een individuele snack en er kan enkel individueel gebruik gemaakt worden van het sanitair.
 Aanbeveling om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind.
 Leiding en leden dragen mondmaskers.
 Overnachtingen zijn niet toegelaten.

Meer info?
Jongeren en verenigingen kunnen steeds terecht bij de jeugddienst met vragen of zorgen. Stuur een mailtje naar jeugd@ninove.be of bel naar 054
50 56 57.
Meer tips en richtlijnen over hygiëneregels, logboek etc. vind je op de website van de Ambrassade.
Download het MAGDANOG?! boekje op de website van WAT WAT en ontdek hoe het coronavirus zich precies verspreidt en hoe je op een veilige
manier dingen kan doen en met vrienden en familie kan afspreken. Dit boekje is geschreven op maat van jongeren.

Chillen met vrienden?
Bovenstaande regels gelden enkel voor georganiseerd vrijetijdsaanbod! Als je wil afspreken met vrienden gelden de samenlevingsregels:
 enkel buiten afspreken
 afspreken in groepen van 10 personen
 minstens 1,5 meter afstand houden

Coronamaatregelen speel- en sportterreinen
Skate- en omnisportterrein
Deze twee terreinen in het stadspark zijn toegankelijk voor sporters. Op beide terreinen worden maximaal 10 personen toegelaten.
Wil je sporten, steppen, BMX’en of skaten (max. 1 uur), dan moet je verplicht reserveren via ninove.zaalreservatie.be/.
Beide terreinen zijn alle dagen open van 8 uur tot 20 uur. De social distancingregels (1,5 m afstand houden) moeten gerespecteerd worden.
Rondhangen op de terreinen, materiaal delen of wedstrijden organiseren is verboden.

Speeltuinen
Alle speeltuinen in de stad en deelgemeenten zijn open (voor kinderen tot max. 12 jaar). Op de speeltuin in het park geldt de regel dat er maximaal
10 personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Volwassenen moeten de social distancingregels respecteren.

Contact informatie
Jeugddienst
Jeugdcentrum De Kuip
Parklaan 1
9400 Ninove
T 054 50 56 50
jeugd@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 13:00 tot 17:00 (na afspraak)
Morgen gesloten
Alle informatie

