Risicoanalyse groepsactiviteiten
Wil je een indicatie of je kwb-activiteit coronagevoelig is? Met onderstaande tabel kan je je geplande
groepsactiviteit beoordelen en nagaan welke onderdelen ervan extra aandacht verdienen.
Zorg dat dit aangevulde document ook tijdens je activiteit ter beschikking is om aan te tonen welke
maatregelen je kwb-afdeling nam om de veiligheid te garanderen.
Groen = laag risico
Oranje = verhoogd risico
Rood = niet toegelaten
Onder de tabel vind je het overzicht van de aanbevelingen en geldende maatregelen om je activiteit te
kunnen organiseren.
Deelnemers

Deelnemers nemen deel per (gezins)bubbel.
Er nemen minder dan 100 personen deel.
Er nemen 100 personen of meer deel.
Er zijn deelnemers aanwezig die tot een risicogroep behoren.

Afstand (1,5 m)

Deelnemers kunnen altijd voldoende afstand houden.
Deelnemers kunnen meestal voldoende afstand houden.
Deelnemers kunnen niet voldoende afstand houden.

De locatie

De activiteit vindt buiten plaats in open lucht
De activiteit vindt buiten plaats, in een beperkte buitenruimte.
Het is een activiteit die zowel binnen als buiten plaatsvindt.
Het is een binnenactiviteit.

Soort activiteit en
materialen

Deelnemers zetten druk op hun adem (zingen, luid spreken …).
Er worden geen materialen uitgewisseld.
Er worden materialen uitgewisseld.

Eten en drinken

Er is geen eten of drinken voorzien.
Deelnemers nemen zelf eten of drinken mee.
We voorzien eten en drinken.

Algemene adviezen
•
•
•

•

Op de eerste plaats komen de zes basisregels: was je handen, draag een mondmasker, 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.
Volg de evolutie van de maatregelen op. Op onze pagina www.kwb.be/corona vind je de meest
recente richtlijnen terug. Informeer je ook over de reglementering in jouw gemeente, want die kan
bijkomende maatregelen opleggen.
Communiceer de maatregelen die je neemt naar de mogelijke deelnemers. Benadruk dat wie ziek is,
of wie in de laatste zeven dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertoonde, niet is
toegelaten. Dit geldt ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn
geweest.
Overloop op de activiteit met de deelnemers de genomen maatregelen en afspraken. Zorg dat ze zich
veilig voelen.

Maatregelen
•

Algemene maatregelen:
◦

◦
◦

◦
◦
◦

•

Deelnemers en afstand:
◦
◦
◦
◦

•

Duid op voorhand een covid-verantwoordelijke aan. Deze persoon is aanwezig tijdens de
activiteit en volgt de maatregelen op. Vermeld deze persoon ook in je draaiboek en op je
uitnodiging. De coronaverantwoordelijke is een aanspreekpunt voor, tijdens en na de activiteit,
maar is niet persoonlijk aansprakelijk.
Het is aangeraden vooraf te weten wie zal deelnemen. Dat kan door inschrijving of door een
uitnodiging te bevestigen. Zo houd je het aantal deelnemers beheersbaar.
Hou ter plaatse een aanwezigheidslijst bij. Voorzie deze van de nodige privacymeldingen. Op
onze coronapagina kan je een voorbeeld downloaden. 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 helpers) minstens 14 dagen te
bewaren.
Zorg voor duidelijke en zichtbare richtlijnen voor de deelnemers en helpers.
Bij EHBO-verzorging is het onmogelijk om afstand te bewaren. Een mondmasker en
handschoenen zijn dan verplicht.
Stel tijdens de voorbereiding een draaiboek en risicoanalyse op. Zorg dat deze ook aanwezig zijn
op de activiteit. Op onze coronapagina kan je een voorbeeld van draaiboek (checklist)
downloaden. Dit document kan je gebruiken als risicoanalyse.

Groepsactiviteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden met maximum 100 personen (helpers
niet meegerekend).
Risicogroepen: het risico goed inschatten en ernaar handelen is een gedeelde
verantwoordelijkheid van de organisatie en de deelnemer.
Deelnemers moeten steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden, zowel voor, achter, links als
rechts.
Het gebruik van mondmaskers is verplicht. Vraag deelnemers er een mee te brengen, en voorzie
er zelf enkele voor wie het zijne vergat.

De locatie
◦

Vermijd flessenhalzen of opstoppingen: geef duidelijk aan hoe bewegingen door de locatie het
veiligst verlopen: inschrijvingen, toegang tot sanitaire voorzieningen, in- en uitgangen … Stel
eventueel bepaalde urinoirs, wc’s of lavabo’s buiten gebruik in functie van afstand houden.

◦
◦

•

Activiteit/materiaal
◦
◦
◦

◦
◦

•

Sanitaire voorzieningen kunnen gebruikt worden als ook hier voldoende aandacht en controle is
voor de geldende maatregelen (afstand, hygiëne, mondmasker).
Ventilatie: 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 bv. een venster open te zetten) is altijd
noodzakelijk, zeker in kleinere ruimtes.

Zorg voor ontsmettingsmateriaal voor de deelnemers en desinfecteer regelmatig gebruikte
materialen.
Vraag de deelnemers (indien mogelijk) zelf het materiaal mee te brengen.
Zorg dat er zo weinig mogelijk materiaal moet uitgewisseld worden tussen de deelnemers. Als het
noodzakelijk is, zorg dan dat het veilig gebeurt. Het materiaal dat tijdens de activiteiten gebruikt
wordt, moet minstens dagelijks schoongemaakt of ontsmet worden. Gedeeld materiaal moet voor
én na gebruik grondig schoongemaakt worden, en wanneer iemand anders het gaat gebruiken.
Gebruik handschoenen om direct contact met het materiaal te verminderen.
Hou rekening met de opgelegde sluitingsuren.

Eten en drinken
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Laat deelnemers zo veel mogelijk zelf iets meebrengen of voorzie individueel verpakte
eten/drinken.
Als je toch iets aanbiedt, volg dan het horecaprotocol: bediening aan tafel met mondmasker,
tafels van maximum 8 personen, 1,5 meter afstand tussen tafels en personen die niet aan
dezelfde tafel zitten.
Voorzie een beperkt aantal medewerkers om eten of drank rond te brengen. Zij moeten steeds
een mondmasker te dragen en hun handen frequent ontsmetten.
Beperk de tijd zonder mondmasker zo veel mogelijk. Wanneer een deelnemer rechtstaat of
rondloopt, moet hij/zij een mondmasker dragen
Activiteiten met eten en drank zijn toegelaten, maar hoe groter het belang of aandeel hiervan in
de activiteit, hoe hoger het risico.
Wanneer drinken of eten centraal staat op je binnenactiviteit (bierproeverij, barbecue, eetdag …)
is er in het horecaprotocol de verplichting het CO²-gehalte te meten. Dat is liefst niet hoger dan
900 ppm en moet onder 1200 ppm blijven.
Er is geen verplichting om met een professionele cateraar te werken.

Informatie en hulpmiddelen
Dit document is gebaseerd op het basisprotocol cultuur van de Vlaamse Overheid. Bij de uitwerking van je
activiteit moet je mogelijk ook rekening houden met andere basisprotocollen zoals sport of horeca.
-

De coronapagina van kwb
Het basisprotocol cultuur
De coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk
Het horecaprotocol
Info rond verluchten, ventileren en CO²-meting
Het sportprotocol
Infosite van de overheid rond het coronavirus
Infofiche over EHBO en corona

Met specifieke vragen over kwb en corona kan je steeds terecht op corona@kwb.be.

