Samenvatting maatregelen COVID vanaf 9 juni 2021
1. Repetities, workshops, meetings, georganiseerde activiteiten INDOOR & OUTDOOR
COVID maatregelen 9/6/2021
Aantal deelnemers:
50 personen (begeleiding verplicht, maar niet meegerekend in de 50p)
SD:
1,5m
Mondmasker:
verplicht
Catering:
horecaprotocol
Zang, blaasinstrumenten en fysiek contact: extra maatregelen!
COVID maatregelen 25/6/2021
Aantal deelnemers:

100 personen (begeleiding verplicht, maar niet meegerekend in de 50p)

COVID maatregelen 30/7/2021
Aantal deelnemers:

200 personen (begeleiding verplicht, maar niet meegerekend in de 50p)

COVID maatregelen 01/9/2021
Geen beperkingen meer op grootte van de groepen

2. Podiumactiviteiten en evenementen INDOOR
COVID maatregelen 9/6/2021
Aantal deelnemers:

75% CIRM-capaciteit (CIRM CCJT: 320p, 75%: 240p), MAAR nooit meer dan
200 personen in het publiek

Configuratie:

enkel zittend

SD:

1 stoel tussen de bubbel vrij laten. (CINEMA-regel: 1 bubbel = max. 4
personen of een huishouden)
Minstens 3 meter vrije ruimte tussen publiek en podium -> zwarte stoelenrij
en 1ste rij stoelen mogen niet gebruikt worden
Afstand tussen de rijen moet minstens 83 cm zijn opdat alle rijen gebruikt
mogen worden. Afstand tussen twee stoelen is 95 cm en tussen twee zetels is
100 cm -> alle rijen mogen beruikt worden.
Zo groot mogelijke spreiding van het publiek in de zaal -> naargelang de
grootte van de bubbel, liefst dambordpatroon gebruiken.

Mondmasker:

verplicht

Catering:

horecaprotocol

Ventilatie:

CO² meting! Streven naar waarden die niet hoger zijn dan 900ppm, zeker
onder 1200ppm blijven.

Toestemming:

CERM + toelating lokale overheid (voor alle evenementen)
CIRM (verplicht uitgevaardigd door de lokale overheid voor de infrastructuur
-> eenmalig)

COVID maatregelen 1/7/2021
Aantal deelnemers:

80% CIRM-capaciteit (CIRM CCJT: 320p) = 256 personen in het publiek
Zittend, mondmasker, SD

COVID maatregelen 30/7/2021
Aantal deelnemers:

100% CIRM-capaciteit= 320 personen in het publiek
Zittend of staand, mondmasker, SD

COVID maatregelen 1/9/2021
Aantal deelnemers:

100% CIRM-capaciteit= 320 personen in het publiek
Zittend of staand, mondmasker, SD niet verplicht (waarom dan nog CIRM???)

3. Podiumactiviteiten en evenementen OUTDOOR
COVID maatregelen 9/6/2021
Aantal deelnemers:

max. 400 personen in het publiek

Configuratie:

vrij (dus staan of zittend)

SD:

1,5 meter tussen de bubbels
3 meter vrije ruimte tussen publiek en podium

Mondmasker:

verplicht

Catering:

horecaprotocol

Toestemming:

CERM + toelating lokale overheid (voor alle evenementen)

COVID maatregelen 1/7/2021
Aantal deelnemers:

2500 personen in het publiek
Zittend/staand, mondmasker, SD

COVID maatregelen 30/7/2021
Aantal deelnemers:

5000 personen in het publiek
Zittend/staand, mondmasker, SD

COVID maatregelen 13/8/2021
Aantal deelnemers:

massa-events van meer dan 5000 personen in het publiek
Extra maatregelen

COVID maatregelen 1/9/2021
Aantal deelnemers:

nog te bepalen
Zittend/staand, mondmasker, SD niet verplicht

6 gouden regels:
-

Respecteer de hygiëneregels
Doe je activiteit liefst buiten
Denk aan kwetsbare mensen
Hou afstand (1,5m)
Beperk je nauwe contacten
Volg de regels over bijeenkomsten

10 geboden:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Respecteer de geldende wetgeving
Duid een COVID-coördinator aan op niveau van de organisatie (Brigitte) én van de activiteit!
o Aanspreekpunt voor de opvolging van de veiligheidsmaatregelen
o Gegevens moeten vermeld worden op de website van de organisatie
Communiceer, informeer en motiveer
o Publiek informeren ivm deelnamevoorwaarden (bubbel, reserveren, ..),
veiligheidsmaatregelen, wat te doen als je ziek wordt na de activiteit
o Vrijwilligers en medewerkers nodige instructies geven in de vorm van een infosessie
o Op voorhand informeren en herhalen
o Informeren via affiches, info op website, servicemail bij aankoop ticket, mondelinge
briefings en begeleiding van het publiek, …
Social distancing: 1,5m
o Fysieke barrières (afspanlinten, plexi, scheidingswand, …)
o Circulatieplan met éénrichtingsverkeer
o Vloermarkening om de afstand aan te duiden
o Beperking aantal personen afficheren (lokalen), toiletten buiten gebruik stellen
o Samenscholing tegengaan
Hygiëne
o Mogelijkheid om handen te wassen met water en zeep, drogen met papieren
doekjes, weggooien in afgesloten vuilbakken
o Handontsmetting mogelijk voor, tijdens en na activiteit
o Contact vermijden (deuren open laten, …)
o Mondmasker verplicht
o Gebruik papieren zakdoekjes
o Niezen in elleboog
Reiniging en ontsmetting
o Infrastructuur moet minstens dagelijks schoongemaakt/ontsmet worden
o Extra aandacht veelgebruikte contactoppervlakten
Verluchting
o Zoveel mogelijk lokalen verluchten of buiten activiteit laten doorgaan
o Ventilatiesysteem en CO² meting. Standaard CO² gehalte onder 900ppm houden,
zeker onder 1200ppm
Persoonlijke bescherming
o Mondmasker, handschoenen, etc
o Extra aandacht EHBO
Beheer besmette personen
o Algemeen principe: wie zich ziek voelt, blijft thuis
o Als je ziek wordt, ga op een veilige manier naar huis. Verwittig collega’s
o Contact tracing maatregelen
Compliance (toezien op het naleven van de regels) en handhaving

o
o

Inzet van vrijwilligers en medewerkers voor toezicht
Sanctionering? Regels niet volgen = CC verlaten

Specifieke maatregelen voor Zang, blaasinstrumenten en fysiek contact (dans, theater, …)

