Versie 01/12/2021
In deze leidraad verduidelijken we de huidige coronamaatregelen en aanbevelingen voor je kwbafdeling. Een gewest, provincie, stad of gemeente kan beslissen om bijkomende regels op te leggen. Dat
kan leiden tot verschillen tussen gemeenten. Informeer je dus vooraf goed over eventuele lokale
maatregelen.
De maatregelen zijn afhankelijk van de plaats waar we activiteiten organiseren, het aantal deelnemers
én de soort van de activiteit. Wat dit laatste betreft, maakt men een belangrijk onderscheid tussen
private bijeenkomsten, georganiseerde activiteiten en evenementen.
Private bijeenkomsten
Hieronder vallen de samenkomsten voor een vaststaande selecte groep. Voorbeelden hiervan zijn
(bestuurs)vergaderingen, werkgroepen en repetities.
Georganiseerde activiteiten
Activiteiten voor een groep deelnemers, men neemt actief deel aan de activiteit. Voorbeelden hiervan
zijn ledenactiviteiten, workshops, repetities, vormingen, uitstappen. Je weet op voorhand wie er zal
deelnemen en de doelgroep is duidelijk te onderscheiden van het grote publiek.
Evenementen
Activiteiten die openstaan voor de buurt en waar een publiek aan deelneemt. Denk aan concerten,
voorstellingen, eetdagen, quizzen, festivals, ...

Maatregelen bij private bijeenkomsten
Deze samenkomsten die binnen in een lokaal of zaal zouden plaatsvinden worden voorlopig niet meer
toegelaten tot en met 19 december.
Uitzonderingen hierop zijn samenkomsten buiten, bij iemand thuis of online overleg. Op onze
promotieblog vertellen we je graag hoe je online een vergadering op poten zet.
Mondmasker en Covid Safe Ticket (CST)
Onder de 50 deelnemers mag je kiezen om al dan niet gebruik te maken van het Covid Safe
Ticket (CST). Als je hiervan gebruikt maakt, moeten de deelnemers hiervan op voorhand op de
hoogte zijn.
Boven 100 deelnemers buiten is het verplicht om gebruik te maken van mondmaskers en het
CST.

Maatregelen bij georganiseerde activiteiten
De activiteiten die niet-publiek toegankelijk zijn (vb. enkel voor leden of op uitnodiging) vallen tijdelijk
onder de noemer private samenkomsten en worden dus ook tot 19/12 niet meer toegelaten, voor
zover het gaat over binnen-activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn ledenfeesten of kaartavonden.
Belangrijke uitzonderingen hierop zijn: vormingen, workshops, opleidingen en sportactiviteiten. Deze
vallen tijdelijk onder de regels voor evenementen en mogen wel nog doorgaan.
De mondmaskerplicht wordt opgeheven wanneer het dragen door de aard van de activiteit onmogelijk
is, zoals vb. bij sportactiviteiten.

Maatregelen bij evenementen
Evenementen binnen
•
•
•
•
•

Het publiek dient tijdens de activiteit neer te zitten.
Er is een mondmaskerplicht voor alle aanwezigen vanaf 10 jaar.
Het CST is toegelaten bij minder dan 50 deelnemers en verplicht bij meer dan 50 deelnemers.
Het CST mag gebruikt worden op voorwaarde dat mogelijke deelnemers op voorhand op de
hoogte zijn.
Medewerkers en helpers worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.
CO2-meting is verplicht, het is de beheerder van de locatie die hiervoor verantwoordelijk is.

Evenementen buiten
•
•
•
•

Ongeacht de grootte van de groep is er een mondmaskerplicht voor alle aanwezigen vanaf 10
jaar.
Het CST is toegelaten bij minder dan 100 deelnemers en verplicht bij meer dan 100 deelnemers.
Medewerkers en helpers worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen
Wanneer je bij minder dan 100 deelnemers niet werkt met het CST moet de social distancing
(1,5 m) worden toegepast. Je bent als organisator verantwoordelijk dat het publiek dit opvolgt.

Aandachtspunten bij activiteiten en evenementen
Voorbereiding van de activiteit /het evenement
•
•

•
•
•
•

Het is aangeraden om een covid-verantwoordelijke aan te duiden, die toekijkt op de naleving
van de maatregelen tijdens de activiteit, het aanspreekpunt is voor deelnemers en nadien de
contactpersoon is voor kwb en de overheid (bijvoorbeeld als er een besmet persoon deelnam.)
Het blijft nuttig om voor je activiteit een draaiboek op te stellen. Zeker bij grotere activiteiten
en evenementen zorgt dit ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd
kan plaatsvinden.
Op de coronapagina van kwb vind je hiervoor een handig schema. Zorg dat het draaiboek
tijdens je activiteit beschikbaar zijn.
Beschrijf wat je doet met besmette personen, tijdens of na je activiteit. Als algemene regel
geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis.
Het is vaak handig om deelnemers vooraf te laten inschrijven. Zo houd je het aantal beheersbaar, en verzamel je contactgegevens van de deelnemers.
Laat mogelijke deelnemers duidelijk weten dat je de veiligheidsregels respecteert. Vermeld het
op je uitnodiging, website of Facebookpagina, in je mail … Geef ook mee wie ze kunnen
contacteren voor meer info of om nadien een eventuele besmetting te melden.
Voorzie voldoende ontsmettend materiaal, zowel om de deelnemers hun handen te laten
ontsmetten als om oppervlaktes en materialen te reinigen.

Tijdens de activiteit / het evenement
•
•

Het is aangeraden om deelnemerslijsten en contactgegevens te verzamelen van de aanwezigen
(met respect voor de GDPR). Je vindt een voorbeeld op de coronapagina.
Zorg dat er niet nodeloos materiaal moet uitgewisseld worden tussen de deelnemers.

•

•

Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne en ventilatie wordt nog steeds benadrukt.
Wanneer activiteiten binnen plaatsvinden, genieten grote en goed geventileerde ruimtes de
voorkeur. Regelmatig de ruimtes verluchten (door bijvoorbeeld een venster open te zetten) is
altijd noodzakelijk, zeker in kleinere ruimtes.
Vermijd opstoppingen of flessenhalzen. Voorzie genoeg ruimte bij de inkom, bonnetjesverkoop,
sanitaire voorzieningen en toog.

Na de activiteit / het evenement
•
•
•
•

Reinig de gebruikte oppervlakte en materialen.
Ventileer gebruikte binnenruimtes.
Evalueer en trek lessen voor de toekomst. Wat liep goed, wat liep minder goed, wat kunnen we
leren voor een volgende activiteit … ?
Wat doe je als iemand laat weten dat hij/zij na de activiteit positief getest is? De
contactgegevens die jullie verzamelden kunnen helpen bij de contactopsporing en kunnen op
vraag bezorgd worden aan de contacttracers.
Op de coronapagina vind je een stappenplan met voorbeeldbrief die je kan bezorgen aan de
deelnemers om hen te informeren over een mogelijk risico-contact. Let hierbij wel op dat je
geen persoonsgegevens kenbaar maakt aan de andere deelnemers.

Covid Safe Ticket (CST)
Wanneer mag of moet je het CST gebruiken?
•
•
•

Niet toegelaten bij: georganiseerde activiteiten.
Mag gebruikt worden bij: private bijeenkomsten en evenementen met minder dan 50
deelnemers binnen of 100 deelnemers buiten.
Moet gebruikt worden bij: private bijeenkomsten en evenementen met meer dan 50
deelnemers binnen of 100 deelnemers buiten.

Werkwijze
•
•

•
•
•
•
•

Het CST wordt gebruikt bij deelnemers vanaf de leeftijd van 12 jaar en twee maanden.
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zonder bijkomende controle deelnemen. Ouders nemen
best wel een document mee dat ingeval van twijfel de leeftijd van het kind kan aantonen.
Voorwaarden om het CST te gebruiken:
o de deelnemers moeten op voorhand weten dat een Covid Safe Ticket nodig is om deel
te nemen
o de deelnemers worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens
in het kader van het Covid Safe Ticket.
Bij het scannen worden geen gezondheidsgegevens gedeeld. je krijgt enkel de naam,
voornaam en geboortedatum te zien, en of het certificaat voldoet aan de vereisten om
binnen te mogen (bv. of het nog geldig is).
Meer info over het gebruik van de coronapas vind je op https://covidsafe.be/nl/.
De app om Covid-certificaten te scannen (CovidScan) kan je downloaden via
https://www.covidscan.be/nl/.
Naast het inscannen van het CST dien je te controleren of de identiteit van de deelnemer
overeenkomt met die op het certificaat. Dat gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld een
identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
Het is niet toegelaten om te informeren bij deelnemers of ze al dan niet gevaccineerd zijn.
Als een CST ongeldig scant, mag deze persoon niet toegelaten worden.

Horeca activiteiten
In professionele horeca-inrichtingen is het gebruik van het CST, mondmaskers en CO2-meting verplicht.
Enkel wie zit moet geen mondmasker dragen. Er mogen maximaal 6 personen per tafel en het
sluitingsuur is 23 uur.
Bij evenementen dienen de regels van het horecaprotocol opgevolgd te worden voor wat het horecaluik betreft van de activiteit.
Bij private activiteiten mag men bij eten en drinken het mondmasker kortstondig afzetten tijdens de
consumptie.

CO2-meter
Het gebruik van een CO2-meter is verplicht:
• in de horeca,
• in alle kleedkamers van sportclubs in Vlaanderen,
• in de evenementensector (in besloten ruimten),
• in binnenruimten bij evenementen met een publiek vanaf 50 personen
De regelgeving wijst duidelijk naar de infrastructuur die verantwoordelijk is voor de plaatsing van CO2meters, niet naar de organisator van de activiteiten. Ga tijdens de voorbereiding van de activiteit na of
de eigenaar van de locatie in orde is met de plaatsing en het gebruik van de nodige CO2-meters.
Een CO2-meter geeft aan of de lucht in je lokaal nog in orde is en kan dus een nuttig instrument zijn.
Het belangrijkste is de luchtventilatie. Regelmatig verluchten is noodzakelijk.
De gebruikte grenswaarden zijn:
• Groen: tot 900/ppm (lucht is ok)
• Oranje: tussen 900/ppm en 1200/ppm (dringend lucht verversen, aantal deelnemers
verminderen)
• Rood: boven 1200/ppm

Meer info en hulpmiddelen
-

De coronapagina van kwb
Het basisprotocol cultuur van de Vlaamse overheid (basis van deze leidraad)
De coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk
Het horecaprotocol
Het sportprotocol
Infosite van de overheid rond het coronavirus
Aanbevelingen rond verluchting en ventilatie

De afdelingsondersteuners en medewerkers van het algemeen secretariaat staan klaar voor jou en
je afdeling. Vragen of opmerkingen? Laat je horen.
Met specifieke vragen over coronamaatregelen en kwb kan je steeds terecht op corona@kwb.be.

