Leidraad kwb en corona - update 28/06/2021
De maatregelen vanaf 27 juni tot 30 juli
Groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden met maximum 100 deelnemers (helpers niet meegerekend) en
zowel binnen als buiten. Je volgt hierbij steeds de maatregelen: anderhalve meter afstand houden, een
mondmasker dragen, regelmatig je handen ontsmetten … .
Publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen ...) kunnen binnen plaatsvinden met
maximum 2.000 deelnemers, en buiten met maximum 2.500 deelnemers (of maximaal 100% van de
CIRM-capaciteit). Bij evenementen buiten vervalt de mondmaskerplicht als de deelnemers blijven
neerzitten tijdens het evenement.
De geldende maatregelen voor het organiseren van een evenement zijn anders dan die voor een
groepsactiviteit. In deze leidraad vind je een volledig overzicht.
Wat is een evenement?
Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt. Denk
aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals, eetdagen … Bij groepsactiviteiten nemen
mensen zelf deel aan een activiteit voor een beperkte groep mensen. Denk aan typische
verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen,
wandelingen …
Het is opnieuw mogelijk om meerdaagse uitstappen met overnachting(en) te organiseren.
Het samenscholingsverbod is opgeheven.
Op de eerste plaats komen de zes basisregels: was je handen, draag een masker, beperk je nauwe
contacten, doe zoveel mogelijk buiten, blijf thuis als je ziek bent, en volg de regels. Daarnaast bepalen
de ministeriële besluiten, de basisprotocollen en je gemeente de spelregels.

Aandachtspunten en maatregelen bij het organiseren van groepsactiviteiten
Voor groepsactiviteiten met minder dan 100 deelnemers moet je geen goedkeuring aanvragen bij je
gemeente. We raden wel aan om na te gaan of er strengere regels gelden, opgesteld door bijvoorbeeld
de evenementen- , vrijetijds- of cultuurdienst.

Vooraf
•

•

•

Duid een covid-verantwoordelijke aan, 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.) Geef in het draaiboek van je
activiteit aan wie de coronaverantwoordelijke is.
Zorg voor een risicoanalyse en draaiboek. Op de coronapagina van kwb vind je handige
schema’s hiervoor. Die kan je bij een eventuele klacht ook gebruiken om aan te tonen dat je
voldoende maatregelen nam om de activiteit veilig te laten plaatsvinden. Zorg dat de
risicoanalyse en het draaiboek tijdens je activiteit beschikbaar zijn.
Het is aangeraden om deelnemers vooraf te laten inschrijven. Zo houd je het aantal beheersbaar, en verzamel je de nodige gegevens van de deelnemers. Met het oog op mogelijk later
contactonderzoek ben je als organisator verplicht om de contactgegevens (minstens naam,
telefoonnummer en/of emailadres) van alle deelnemers (inclusief begeleiders en eventuele
externe actoren) minstens 14 dagen te bewaren. Doe dat per activiteit en volgens de GDPRprincipes.

•

•
•
•

Laat mogelijke deelnemers duidelijk weten dat je de veiligheidsregels respecteert en welke
maatregelen je neemt. 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.
Laat ze ook weten wat ze moeten meebrengen, zoals een mondmasker of ontsmettende
handgel.
Maak duidelijk dat wie ziek is of COVID-symptomen heeft niet kan deelnemen.
Voorzie voldoende ontsmettend materiaal, zowel om de deelnemers hun handen te laten
ontsmetten als om oppervlaktes en materialen te reinigen. Voorzie ook enkele extra
mondmaskers voor mocht iemand het zijne vergeten zijn.

Tijdens
•
•
•
•
•
•

•

Vang de bezoekers bij aankomst op en zorg dat ze goed geïnformeerd zijn over de maatregelen.
Wijs de deelnemers ook op hun eigen verantwoordelijkheid om alles na te leven.
Hou tijdens de activiteit het naleven van de maatregelen (afstand houden, mondmasker
dragen ...) in de gaten. Spreek mensen aan als je ziet dat ze zich er niet aan houden.
Verzamel contactgegevens van de deelnemers (met respect voor de GDPR), als je die nog niet
vooraf gedaan had. Je vindt een voorbeeld op de coronapagina.
Stel de deelnemers op hun gemak. Als je voldoende maatregelen nam, is het risico op een
besmetting bijzonder klein. Zorg dat ze zich ontspannen voelen en kunnen genieten.
Zorg dat er zo weinig mogelijk materiaal moet uitgewisseld worden tussen de deelnemers. Als
het noodzakelijk is, zorg dan dat het veilig gebeurt en dat de materialen voldoende ontsmet
worden.
Activiteiten gaan bij voorkeur buiten door, waar er in principe een goede natuurlijke ventilatie
is. Als je toch binnen actief bent, 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.
Hou rekening met het opgelegde sluitingsuur.

Nadien
•
•
•
•

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 binnen 14 dagen na de activiteit ziek geworden is? De
contactgegevens die jullie verzamelden kunnen helpen bij de contactopsporing en kunnen op
vraag bezorgd worden aan de contacttracers.

Aandachtspunten en maatregelen bij het organiseren van evenementen
Naast de aandachtspunten en maatregelen die je bij groepsactiviteiten in acht moet nemen, moet je bij
de organisatie van een evenement ook volgende (administratieve) verplichtingen nakomen:
•
•

Voor elk evenement, met meer dan 100 mensen publiek binnen of 200 mensen publiek buiten,
moet je toelating vragen aan de lokale overheid.
Voor elk evenement, met meer dan 100 mensen publiek binnen of 200 mensen publiek buiten,
moet je groen licht krijgen in de CERM-tool. Die tool, en het bijbehorend evenementenprotocol,
vind je op www.covideventriskmodel.be. Met deze tool maak je meteen ook een goed
draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren.

•

•

Voor elk evenement voor meer dan 100 mensen dat binnen doorgaat, en elk evenement voor
meer dan 200 mensen dat buiten doorgaat, zal de uitbater van de infrastructuur een CIRMgoedkeuring moeten aanvragen bij zijn lokale overheid. Meer informatie hierover vind je op
www.covideventriskmodel.be/cirm.
De lokale overheid beslist of de uitbater de toestemming krijgt, zelfs als de infrastructuur niet
alle normen haalt die door CIRM opgelegd worden. Ga dan ook steeds met je lokale overheid in
gesprek als je een CIRM-goedkeuring moet aanvragen.
Organiseer je een binnenevenement met minder dan 100 mensen publiek, of een buitenevenement met minder dan 200 mensen publiek? Dan zijn er twee opties:
o Ofwel organiseer je het zonder CIRM, maar dan moeten mensen op elk moment 1,5
meter (meestal 2 stoelen) afstand van mekaar houden.
o Ofwel organiseer je het op een locatie die wel een CIRM-toelating heeft, en dan kan je
de CIRM-regels volgen. Daarbij is 1 stoel afstand (minimaal 83cm) voldoende.
Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5u en 1u

Wat met eten en drinken?
•
•
•
•

•
•

Laat deelnemers zo veel mogelijk zelf iets meebrengen of voorzie individueel verpakte zaken.
Als je toch iets aanbiedt, laat dan één iemand met mondmasker op en goed ontsmette handen
de bediening doen.
Volg de regels van het horecaprotocol: bediening aan tafel met mondmasker, mondmasker af
aan tafel maar aan van zodra je rechtstaat en rondloopt, tafels van maximum 8 personen (excl
kinderen -13 jaar). Beperk de tijd zonder mondmasker zo veel mogelijk
Wanneer drinken of eten centraal staat op je binnen-activiteit is er binnen het horecaprotocol
de verplichting om het CO²-gehalte te meten.
Het CO²-gehalte van de lucht in binnenruimtes dient te streven naar waarden die standaard
niet hoger zijn dan 900 ppm en dienen onder het CO²-gehalte van 1200 ppm te blijven.
Er is geen verplichting om met een professionele cateraar te werken.
Maak een goede inschatting van de risico’s. Hoe groter het aandeel drank of voeding op je
activiteit, hoe hoger het risicogehalte.

Meer info en hulpmiddelen
-

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

Alle afdelingsondersteuners en medewerkers van het algemeen secretariaat blijven aan de slag
voor jou en je afdeling. Vragen of opmerkingen? Laat je horen.
Met specifieke vragen over kwb en corona kan je steeds terecht op corona@kwb.be.

