Algemene coronamaatregelen bij gebruik van culturele infrastructuur
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Volg de looprichting voor in- en uitgang zoals bij elke zaal afzonderlijk aangeduid en die
ervoor zorgen dat de bezoekers zo min mogelijk de social distancing moeten doorbreken.
Beperk beweging en fysieke interactie tijdens de activiteit.
Ontsmettingsmateriaal voor het ontsmetten van handen en affiches met richtlijnen zijn in
elk lokaal aanwezig (o.a. inzake toegestane capaciteit in functie van de opp. met respect voor
social distance, aanduiding van te gebruiken toiletten e.d.). Normaliter geldt 4m2 voor
activiteiten waarbij de deelnemers blijven zitten, 10m2 voor activiteiten met beweging. Voor
zang, blaasinstrumenten , activiteiten met nauw fysiek contact raadpleeg je de betrokken
sectorprotocollen;
Blijf thuis als je ziek bent, mensen die in de 7 dagen voorafgaand aan een activiteit ziek
waren, kunnen niet deelnemen. Volwassenen uit een risicogroep zijn welkom op activiteiten,
maar hun aanwezigheid impliceert dat zij zelf een inschatting van het risico gemaakt hebben.
Tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen
met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen, en personen
met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.
Elke organisatie heeft een duidelijk aanspreekpunt voor de opvolging van de genomen
veiligheidsmaatregelen en beschikt ook over een lijst van deelnemers aan de activiteit (
minstens naam, adres en telefoonnummer) in het kader van contacttracing. Deze gegevens
worden na 30 dagen verwijderd. Het is verplicht om vooraf te weten wie zal deelnemen, om
het aantal toegelaten personen te kunnen inschatten.
De vereniging ontsmet voor en na gebruik van het lokaal zelf alle gebruikte materiaal en
oppervlaktes, bij intensief contact (vb dans) moet de vloer door de organisatie voldoende
schoongemaakt worden, zeker bij de wissel van “gebruikers. Er wordt daarnaast door de
gemeentelijke schoonmaakploeg in regelmatig onderhoud van sanitair en
contactoppervlaktes voorzien.
Vermijd het delen van materiaal.
Vestiaire verboden
Gebruik van douches en kleedkamers kan enkel indien nodig , gebruiksmodaliteiten worden
meegedeeld aan de specifieke gebruikers.
Verlucht ook tijdens de activiteit de gebruikte ruimtes , zet ramen zoveel mogelijk open.
Als organisatie beschik je over een draaiboek waarin de activiteit in al zijn aspecten is
beschreven met de veiligheidsmaatregelen die worden genomen voor, tijdens en na de
activiteit en dit als bewijs voor de lokale overheid dat de heropstart conform het
basisprotocol cultuur werd aangepakt en/of met inachtname van specifieke
sectorprotocollen. Zie daarvoor in de eerste plaats www.info-coronavirus.be/nl/faq ( met
antwoorden op de interpretatie van bepaalde regelgeving en waar je ook het document met
het horecaprotocol terugvindt ) of www.vlaanderen.be/cjm ( waar je onder de rubriek met
covid-maatregelen alle updates van de cultuurprotocollen terugvindt) of www.coronagids.be
( met specifieke tips voor de heropstart van het sociaal-cultureel werk). Let wel: de
besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door de
provinciale of lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang en hebben dan ook voorrang
op de bepalingen uit het basisprotocol cultuur. Zorg dat je draaiboek ook beschikbaar is
tijdens de activiteit zelf.
Mondmaskers worden ten allen tijde gedragen, enkel voor het bespelen van een instrument
of het nuttigen van een drankje of eten kan het mondmasker worden afgezet.
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Organiseer je activiteiten bij voorkeur via het principe van de contactbubbels ( vb. steeds
dezelfde groepsindeling, gezinnen…) en hou rekening met de risicogroepen en vermijd zoveel
mogelijk het mixen van generaties.
Respecteer steeds de afstandsregels , zowel tussen de deelnemers aan een activiteit
onderling als tussen het publiek en de gastspreker/lesgever/acteurs en beperk de grootte
van de groep al naargelang je activiteit volgens de toegestane aantallen van de
veiligheidsraad in combinatie met de maximumcapaciteit van de zaal.
Bij gebruik van barfaciliteiten is het horecaprotocol van kracht – dit geldt voor alle publiek
toegankelijke manifestaties in permanente infrastructuren
De gebruikers worden via de reservatiewebsite op de hoogte gebracht van bovenvermelde
na te leven maatregelen, zij zien zelf toe op de toepassing ervan;

