
	

Scouts Eversel - Op te volgen richtlijnen tijdens papierslag juni 2020 

De ophaling van papier en karton door verenigingen kan opnieuw doorgaan en daar zijn we enorm 
blij om. We hebben echter hierbij ook de verantwoordelijkheid gekregen om ervoor te zorgen dat dit 
in een veilige setting voor iedereen kan gebeuren. In wat volgt, vind je een aantal regels terug die het 
mogelijk maken de fysieke afstand van 1,5m te respecteren te allen tijde. We vragen dan ook deze 
op voorhand grondig door te nemen en deze te allen tijde te respecteren tijdens de papierslag. Wie 
zich niet aan onze richtlijnen kan houden en zo de veiligheid van anderen in gevaar brengt, kan niet 
komen helpen.  

Totdat er verdere versoepelingen komen, laten we ook geen jogi’s toe op papierslag. Givers, jins, 
leiding, stam en onze vaste sympathisanten vormen momenteel het werkvolk.  

We vragen aan de inwoners van Eversel en Ubbersel om niet zelf langs te komen aan de lokalen om 
hun papier te brengen. Zoals elke maand zal enkel papier dat buiten staat op zaterdag worden 
opgehaald. 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen 

● Iedereen neemt een eigen mondmasker mee van thuis en draagt dit gedurende de 
volledige papierslag. 

● We vragen om zoveel mogelijk eigen werkhandschoenen mee te nemen. Wij voorzien zelf 
ook enkele wegwerphandschoentjes. Iedereen draagt te allen tijde handschoenen. 

● Handen wassen blijft het allerbelangrijkste, zowel thuis als op de papierslag. Doe dit 
frequent en correct! Wij voorzien zeep, papieren handdoeken en desinfecterende gel voor 
aan de containers zelf. 

● Bewaar te allen tijde van iedereen minstens 1,5m afstand. Zowel van elkaar als van andere 
burgers die we tijdens de ophaling zouden tegenkomen.  

 

Algemene beschermingsmaatregelen:  

● Niemand gaat samen in een wagen zitten, tenzij eventueel leden van één gezin of 
éénzelfde huishouden. In de meeste gevallen zal dus enkel en alleen de chauffeur in de 
auto zitten. De ‘stapelaars’ volgen te voet of zitten op de aanhangwagen wanneer de 
nodige afstand hier behouden kan worden. Zoals steeds draagt iedereen die zich op de 
openbare weg begeeft een fluovest, rijdt de chauffeur aan minimale snelheid en houden 
we ons aan alle verkeersregels. 

● In elke container zit max. 1 (en altijd dezelfde) persoon, tenzij leden van een gezin of 
eenzelfde huishouden. 

● Ook tijdens pauzes zal te allen tijde de nodige afstand bewaard worden. Niemand raakt 
elkaars spullen aan en ieder voorziet zijn eigen drinkbus. Er zal deze keer ook geen 
gezamenlijk ontbijt voorzien worden om het delen van voedsel te vermijden. We laten wel 
frietjes leveren ’s middags voor diegene die willen aangezien dit veilig en gescheiden kan 
gebeuren. Eigen lunch meenemen is zoals steeds ook prima. 

● Ieder krijgt een vaste ‘job’ om kruisbesmetting te voorkomen en blijft deze job gedurende 
de hele papierslag aanhouden. Meer concreet: 



	

- Chauffeurs blijven chauffeurs en wisselen hun plaats niet af met anderen. Tijdens het 
lossen aan de containers proberen ze ook hun voertuig zo min mogelijk te verlaten en 
zo min mogelijk contact te hebben met anderen. 

- De ‘stapelaars’ vermijden zo veel mogelijk om terug te keren naar de lokalen. Ze 
behouden hun ‘team’ per wagen en wisselen niet met anderen van ‘job’. Ze dienen te 
allen tijde de 1,5m afstand van elkaar en anderen te bewaren. 

- De leden en leiding die aan de lokalen blijven om het papier te lossen en in de 
containers te gooien wisselen ook niet van job met anderen en behouden te allen tijde 
de nodige afstand van elkaar en anderen. 

- In elke container zit max. 1 (en altijd dezelfde) persoon, tenzij leden van een gezin of 
eenzelfde huishouden. Zij zijn dan evenwel de enigen die in de container mogen (of 
moeten) blijven. 

 
Zoals eerder al vermeld zal er streng toegekeken worden op het naleven van deze maatregelen. Wij 
ontvangen deze ‘versoepeling’ met open armen, maar zijn er ons tegelijkertijd van bewust dat we 
hierbij ook een verantwoordelijkheid ontvangen en dat er berust wordt op onze burgerzin. Samen 
maken we er een veilige papierslag van en genieten we natuurlijk van de eerste ‘scoutsactiviteit’ die 
terug in real life kan doorgaan. Tot dan!  

De groepsleiding. 


