
protocol verantwoord lasergamen kinderen en jeugd mei 2020

PROTOCOL verantwoord lasergamen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13/tm 18 jaar

protocol voor Combatzone Live Lasergame Locaties:

Kwartellaan Den Haag(westduinpark, Berenkuil)

Pompstationsweg Den Haag (nieuwe Scheveningse Bosjes)

Duinweg Den Haag (Belvederepark)

Ghoybos (gemeente Kaag en Braassem)

Protocol bedrijfsniveau

Coordinatie en toezicht

Coördinator Corona maatregelen is Nanko Borsboom, directeur. De coördinator is verantwoordelijk voor:

Opstellen en bijwerken van protocollen

Instructie personeel

Aanspreekpunt voor overheden

Coordinatie communicatie naar deelnemers en ouders

evaluatie naleving protocollen

Toezichthouders op locatie

Per dag en locatie is éen van de begeleiders aangewezen als toezichthouder en aanspreekpunt.

Communicatie naar klanten en deelnemers

Op de website is bij de homepage een korte omschrijving betreffende Corona en link naar protocollenpagina 

Op de website is een speciale pagina voor maatregelen en protocollen rond Corona 

In onze bevestigingsmail komt een link naar de protocollenpagina en het verzoek de protocollen te delen met genodigden en 

hun ouders.

gebruik materialen, desinfectie

er wordt afgezien van het gebruik van camouflage overalls

het dragen van disposabel hoofdkapjes is voor deelnemers verplicht, hierbovenop worden petjes met hoofdbanden gedragen.

Voor en na het gebruik worden de lasertaggers gedesinfecteerd met alcohol spray en afgenomen met wegwerpdoekjes.

Begeleiders van lasergamen worden voorzien van wegwerphandschoenen en desinfecterende gel.

Waar nodig worden 1,5 meter afstandmarkeringen geplaatst

Gebouw en toiletten

Op de buitenlocaties zijn geen gebouwen of toiletten.

Instructie begeleiders

Begeleiders krijgen een workshop ter instructie omgaan met de Corona maatregelen.

Er is een apart protocol voor begeleiders lasergamen.
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Protocol begeleiders

Voorbereiding en algemeen:

→ kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de bedrijfslocatie.

→ Was of desinfecteer je handen direct bij aankomst op kantoor  en in het veld iedere keer als je de handschoenen hebt 

uitgedaan.

→ draag altijd handschoenen bij het handelen van materialen.

→ Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

Blijf thuis als

→  je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Informeer het kantoor hier zo tijdig 

mogelijk over.

→ iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 

→ iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste 

contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

Informeer het kantoor zo snel mogelijk als je om één van deze redenen het huis niet mag verlaten.

Voorbereiding bij bedrijfslocatie:

→ bespreek met je teamgenoot wie als toezichthouder/coördinator optreedt als aanspreekpunt op locatie voor de 

gemeente.(draag oranje hesje)

Aanvullend op de standaard laadlijst:

→ Desinfecterende gel/zeep

→ disposable handschoenen, minimaal 1 paar per begeleider per boeking (dus bij 3 groepen, iedere begeleider minimaal 3 paar, 

let op de maten)

→ desinfectie spray voor reinigen taggers en medicboxen.

→ wegwerpdoekjes voor reinigen taggers en medicboxen

→ hoofdkapjes voor deelnemers

→ 1,5 meter markering medic boxen

→ 1,5 meter touw

→ Géén camouflage overalls

→ Géén gezichtscamouflage sticks

Voorbereiding bij speellocatie

→ Draag handschoenen

→ Desinfecteer alle lasergame aparatuur met spray en wegwerpdoekjes en leg deze op een rij klaar voor de groep (iedere set 1,5 

meter uit elkaar bij leeftijd 13-18).

→ Leg het 1,5 meter touw tussen de aparatuur en je positie voor instructie
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→ leg een hoofdkapje en pet naast iedere set.

→ leg een teamlintje bij iedere set.

→ Indien er groepen in de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar zijn, controleer dat bij de locatie medicboxen 1,5 meter markering 

aanwezig is.

Ontvangst groepen

→ De mensen die geboekt hebben, is gevraagd de deelnemers op de hoogte te stellen van onze protocollen en aanbevelingen met 

links naar onze website.

→ Bewaak dat de kinderen worden afgezet door de ouders en dat de ouders onmiddellijk weer vertrekken, met uitzondering van 

maximaal 2 begeleidende ouders.

→ Bewaak dat er maximaal 2 ouders/voogden mee mogen en dat zij ook onderling 1,5 meter afstand houden.

→ Schud geen handen, houd 1,5 meter afstand

Aanvulling instructie lasergamen.

AANVANG: voordat de instructie lasergamen begint:

→ Vertel de kinderen dat zij altijd 1,5 meter afstand moeten houden van jou als begeleider en eventuele andere aanwezige 

volwassenen. 

 (gebruik het 1,5 meter touw als voorbeeld.)

→ Indien de kinderen in de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar zijn, vertel dat zij ook onderling te allen tijde minimaal 1,5 meter 

aftsand moeten houden.

Leg uit dat zij bij de medic boxen in de rij moeten staan met 1,5 meter afstand, bij de piketpaaltjes.

→ Instrueer hen: als er een probleem is met de materialen, benader dan de instructeur tot 1,5 meter, leg uit wat er aan de hand is 

en leg je lasertagger en hoofdband neer op de grond. Ga vervolgens twee grote stappen achteruit en wacht tot de begeleider 

het probleem heeft opgelost, of een andere set heeft neergelegd.

→ Vraag de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19)

→ Controleer in de groep dat er geen vermenging is van kinderen van de leeftijdscategorie 8 t/m 12 en 13 t/m 18 jaar is.

→ Bewaak dat er maximaal 2 ouders/voogden mee mogen en dat zij ook onderling 1,5 meter afstand houden.

→ Leg de deelnemers uit dat het gebruik van de hoofdkapjes verplicht is.

Aanbieden Materialen

→ De materialen zijn klaargezet (zie voorbereiding speellocatie)

→ houd 1,5 meter afstand van de materialen en laat de deelnemers de hoofdkapje, petjes en hoofdband opzetten en de 

teamlintjes omdoen.

→ loop met de groep naar het speelterrein.

Tijdens het lasergamen

spreek deelnemers aan als zij zich niet aan de 1,5 meter of hygiëne-regels houden

spreek ook elkaar aan als dit niet goed gaat.
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Na het lasergamen

→ laat gebruikte hoofdkapjes en petten in een apart "vuil krat" (gespraid met rode verf) deponeren.

→ Laat de kinderen de laser sets op de grond leggen met de team lintjes.

→ instrueer de kinderen: bij thuiskomst onmiddellijk hun handen te wassen.

→ houd de kinderen op de plaats, tot zij hun ophalende ouders zien. Laat de kinderen naar de ouders gaan en niet andersom.

→ Zorg dat ophalende ouders 1,5 meter afstand houden van iedereen, behalve de eigen kinderen.

→ Draag handschoenen. Reinig de lasergame aparatuur met desinfecterende spray en wegwerpdoekjes.
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