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Inleiding
In deze leidraad vind je een overzicht van de huidige coronamaatregelen én aandachtspunten voor je kwb-afdeling.
De coronabarometer gaat uit van drie fasen: bij code geel is de situatie onder controle, bij code oranje is de druk op
de zorg verhoogd en bij code rood is er een risico op overbelasting van de zorg. Bij elk van deze drie fasen horen
specifieke maatregelen. De werking van de barometer verschuift op 7 maart naar code geel. In deze leidraad gaan
we in op de maatregelen die hierbij horen. Onderaan deze leidraad vind je de link naar het overzicht van de
maatregelen bij de andere kleurcodes.
Onder code geel kunnen alle vormen van activiteiten en evenementen terug plaatsvinden.
Blijf niet zitten met vragen of moeilijkheden; je mag rekenen op de ganse ploeg van kwb om jou en je afdeling mee
te ondersteunen in de heropstart van je werking.

Opbouw van de maatregelen
Een gewest, provincie, stad of gemeente kan beslissen om bijkomende regels op te leggen. Dit kan leiden tot
verschillen tussen gemeenten. Informeer je dus steeds over eventuele lokale maatregelen.
De coronabarometer bevat maatregelen rond publieksevenementen, georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en
horeca, drie sectoren die van toepassing zijn op de kwb-werking.
Voor het bepalen van de maatregelen wordt een onderscheid gemaakt op basis van het aantal deelnemers, waar
een activiteit plaatsvindt (binnen of buiten), en welk soort activiteit (niet-dynamisch (zittend publiek) of dynamisch)
het is.
Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten
Dit zijn activiteiten voor een groep deelnemers. Men neemt meestal actief deel aan de activiteit. Voorbeelden
hiervan zijn ledenactiviteiten, bestuursvergaderingen, workshops, repetities, vormingen, sportactiviteiten en
uitstappen. Je weet op voorhand wie er zal deelnemen en de doelgroep is duidelijk te onderscheiden.
Publieksevenementen
Dit zijn activiteiten die open staan voor iedereen en waaraan een breed publiek aan kan deelnemen. Denk onder
meer aan concerten, voorstellingen, eetdagen, quizzen en festivals.

Maatregelen bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten in code geel
Vrijetijdsactiviteiten binnen en buiten
Mondmasker
• Het dragen van een mondmasker is enkel nog verplicht op het openbaar vervoer en in zorginstellingen zoals
ziekenhuizen en woonzorgcentra.
• Vanuit de overheid is er de aanbeveling om een mondmasker te dragen in binnenruimtes, bij uitzonderlijke
drukte en op plaatsen waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
• Voor medisch kwetsbare personen wordt aangeraden een FFP2-masker te dragen.
Covid Safe Ticket (CST)
• In code geel wordt er niet langer gebruikgemaakt van het Covid Safe Ticket.
Luchtkwaliteit
• Bij activiteiten binnen is het gebruik van een CO2-meter aangeraden door de overheid, maar niet verplicht.
Op heel wat locaties zijn intussen CO2-meters ter beschikking. Maak hier gebruik van tijdens je activiteiten.
• Verlucht de gebruikte lokalen voor, tijdens en na de activiteiten.

Aantal deelnemers
• In code geel zijn er niet langer beperkingen rond het aantal deelnemers.

Maatregelen bij publieksevenementen in code geel
Publieksevenementen binnen en buiten
Mondmasker
• Het dragen van een mondmasker is enkel nog verplicht op het openbaar vervoer en in zorginstellingen zoals
ziekenhuizen en woonzorgcentra.
• Vanuit de overheid is er de aanbeveling om een mondmasker te dragen in binnenruimtes, bij uitzonderlijke
drukte en op plaatsen waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
• Voor medisch kwetsbare personen wordt aangeraden een FFP2-masker te dragen.
Covid Safe Ticket (CST)
• In code geel wordt er niet langer gebruikgemaakt van het Covid Safe Ticket.
Luchtkwaliteit
• Bij evenementen binnen is het gebruik van een CO2-meter aangeraden door de overheid, maar niet
verplicht. Op heel wat locaties zijn intussen CO2-meters ter beschikking. Maak hier gebruik van tijdens je
activiteiten.
• Verlucht de gebruikte lokalen voor, tijdens en na de activiteiten.
Aantal deelnemers
• In code geel zijn er niet langer beperkingen rond het aantal deelnemers.

Aandachtspunten bij vrijetijdsactiviteiten en publieksevenementen
Voorbereiding van de activiteit/het evenement
•
•

•
•
•
•
•

Het is aangeraden om een covid-verantwoordelijke aan te duiden, die toekijkt op de opvolging van de
aandachtspunten tijdens de activiteit, het aanspreekpunt is voor deelnemers en nadien de contactpersoon
is voor kwb en de ondersteunende diensten (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 is.
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.
Ventileer de gebruikte ruimtes tijdens de opbouw van je evenement.

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 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 risicocontact. Let hierbij wel op dat je geen persoonsgegevens kenbaar maakt aan de
andere deelnemers.

CO2-meter
Het gebruik van een CO2-meter is enkel verplicht in horeca-accommodaties.
Een CO2-meter geeft aan of de lucht in je lokaal in orde is en is een nuttig instrument. Het belangrijkste hierbij is
de luchtventilatie. Regelmatig verluchten is noodzakelijk.
De gebruikte grenswaarden zijn:
• tot 900 ppm (lucht is ok) = de streefwaarde
• tussen 900 ppm en 1200 ppm (lucht zuivering vanaf 1200 ppm)
• boven 1500 ppm = de limietwaarde

Meer info en hulpmiddelen
-

Coronabarometer:
o overzicht kleurcodes/maatregelen bij vrijetijdsactiviteiten
o overzicht kleurcodes/maatregelen bij publieksevenementen
o overzicht kleurcodes/maatregelen bij horeca

-

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.

