Hoe organiseer je je activiteit coronaproof?
Wil je graag een activiteit organiseren voor Viva Salud? Hieronder vind je enkele tips om ervoor te
zorgen dat alles veilig verloopt. Let op: de maatregelen kunnen variëren afhankelijk van de regio of
stad waar je activiteit plaatsvindt. Vergeet dus niet om eerst de lokale maatregelen na te kijken.
Je kan ook op de website https://www.covideventriskmodel.be/ checken of jouw activiteit voldoet
aan de voorwaarden. Hieronder vind je een protocol terug voor elk type activiteit.

Verkoop van campagnegadgets
Je kan campagnegadgets verkopen zolang je de beschermingsmaatregelen respecteert:
• draag zeker een mondmasker
• was of ontsmet regelmatig je handen
• houd altijd afstand
• bij het overhandigen van een verkoopproduct of het uitwisselen van geld, draag je
handschoenen.

Socio-culturele evenementen
De te volgen maatregelen verschillen naargelang je activiteit binnen of buiten plaatsvindt en de
deelnemers zitten of rechtstaan. We vragen je om via het covid event risk model na te gaan of jouw
activiteit voldoet aan alle voorwaarden.
Onderstaande regels zijn voor ieder evenement van toepassing:
• het is verplicht om een mondmasker te dragen
• het is belangrijk om fysieke afstand te houden tussen verschillende bubbels
• het is belangrijk om maximale hygiëne te respecteren (er moet alcoholgel beschikbaar zijn,
toiletten moeten frequent gepoetst worden, er moeten voldoende voorzieningen zijn om
handen te wassen en drogen, voldoende vuilbakken aanwezig zijn,…)
• het is verplicht om gegevens (naam, voornaam, telefoonnummer of e-mail) van de
deelnemers te noteren (van minstens één persoon per bubbel) en om deze 14 dagen bij te
houden
• het is aangeraden om te werken met inschrijvingen of voorverkoop, zodat de capaciteit van
het publiek beter kan worden ingeschat
• het is ook belangrijk om op voorhand te betalen, zodat het gebruik van cash geld vermeden
wordt

Van ontbijt tot diner
Wanneer je een activiteit organiseert waarbij er eten wordt geserveerd, zijn er nog enkele andere
regels waar je rekening mee moet houden.
•
•

•
•

Er kunnen maximaal 10 personen aan een tafel (exclusief kinderen jongeren dan 12 jaar).
Werk zoveel mogelijk met reservaties.
Bezoekers moeten binnen en buiten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren
(behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Werk bijvoorbeeld met
vloermarkeringen en signalisatie voor de circulatie of de looppaden.
Het dragen van mondmaskers is verplicht. Zowel voor bezoekers (als ze niet aan tafel zitten)
als voor vrijwilligers die in de keuken staan of opdienen.
Bediening aan tafel is verplicht; bestellingen opnemen aan de toog is verboden.

•
•
•
•

Zorg voor geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen voor de vrijwilligers en de bezoekers.
Reinig grondig tafels, stoelen, servieswerk en glazen na elke bezoeker.
Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
Denk er ook aan om de toiletten voldoende te reinigen.Voor menu -en drankkaarten gebruik
je best borden aan de wanden of andere alternatieven. Als er toch een menu- of drankenkaart
wordt gebruikt, reinig die dan grondig na iedere klant.

Sportieve evenementen
Voor sportieve evenementen moeten de regels van maximale fysieke afstand, hygiëne en het
verzamelen van gegevens zoals hierboven beschreven, ook worden gerespecteerd. Het sportief
materiaal moet gedesinfecteerd worden na ieder gebruik.
Om geen risico's te nemen is het aangeraden om sportactiviteiten en -wedstrijden te laten
plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 100 toeschouwers binnen en
maximum 200 toeschouwers buiten mag toelaten. De toeschouwers moeten ook een mondmasker
dragen.

Vragen?
Wil je nog enkele tips om personen uit een risicogroep beter te beschermen op jouw evenement?
Neem contact op met Alexia:
T: 02 209 23 66
E-mail: alexia@vivasalud.be

