PREVENTIEPLAN COVID-19: WELKOM IN deFENIKS
(versie 15 augustus 2020)
Met slimme richtlijnen kunnen activiteiten in deFENIKS terug plaatsvinden. Door deze richtlijnen te
volgen creëren we veilige situaties voor gebruikers, artiesten, publiek en medewerkers. Op die manier
zorgen we er samen voor dat we COVID-19 onder controle krijgen. We vragen dus aan alle bezoekers,
huisgezellen, huurders en medewerkers om deze aanpak mee te ondersteunen.
Dit preventieplan werd opgemaakt door WALPURGIS op basis van het generieke plan van de FOD WASO
en het sectorplan. Het wordt geregeld aangepast op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en
de richtlijnen van de overheid. De meest recente versie van dit preventieplan hangt uit op het
informatiebord in de foyer en is te allen tijde raadpleefbaar op www.walpurgis.be.
Algemeen
•
•
•
•
•

Was regelmatig je handen voor minstens 40 seconden of ontsmet ze met de desinfecterende gel
die we aan de ingang voorzien. Zo reist het virus niet mee via alles wat je aanraakt.
Het virus verspreidt zich het makkelijkst via nauw contact. Hou daarom altijd een afstand van
minimaal 1,5 meter tussen elke persoon
Nies of hoest in een papieren zakdoekje of in de elleboog. Zo komen er minder virusdeeltjes in
de lucht of op je handen. Gooi gebruikte zakdoeken onmiddellijk weg in de vuilnisbak.
Ben je ziek? Heb je klachten zoals hoesten, niezen of verhoogde temperatuur? Blijf dan thuis en
neem contact op met je huisarts. Zo verspreid je bij besmetting het virus niet verder.
Volg het circulatieplan met voorrangsregels:
o Op de trappen krijgen stijgers voorrang.
o In smalle doorgangen krijgen degenen die de ruimte verlaten voorrang.
o Spreek de voorrangsregels in andere niet definieerbare situaties hoffelijk ter plaatse af.

Voor huurders en gebruikers van de zalen
Voor het gebruik van de zalen in deFENIKS gelden volgende afspraken:
1.

Je bent als huurder of gebruiker zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen. Je
maakt daarom zelf een risico-analyse of preventieplan waaruit blijkt dat je activiteit corona-proof
georganiseerd kan worden. Heb je vragen of twijfels? Bespreek ze met de verantwoordelijke van
deFENIKS: Judith Vindevogel (vindevogel@walpurgis.be).

2.

Er mogen in principe maximaal 50 mensen deelnemen aan de activiteit (indoor repetitie,
workshop, voorstelling, lezing, …) maar de oppervlakte van de zaal bepaalt het echte aantal. We
rekenen 4 m2 per persoon voor zittende activiteiten en 10 m2 voor activiteiten met beweging als
dans, turnen en rondlopen.
Dat levert voor deFENIKS volgende capaciteiten op (inclusief docenten).
Zaal

Oppervlakte

AT-studio
Theaterzaal
Bovenzaal
Benedenzaal
Tuinzaal

45 m2
242 m2
120 m2
70 m2
133 m2

Capaciteit
zittend
11
60
30
17
33

Capaciteit nietzittend
4
24
12
7
13

3.

Deel geen voorwerpen met elkaar. Als het echt niet anders kan, zorg dan dat je eerst die
voorwerpen en je handen ontsmet voor je ze doorgeeft.

4.

Ontsmet veelgebruikte oppervlaktes, klinken en knoppen regelmatig.

5.

6.

Organisatoren van activiteiten zorgen voor een aanwezigheidsregister waarbij minstens de naam
en het telefoonnummer van elke bezoeker geregistreerd wordt. Zo kan iedereen bereikt worden
mocht er een besmetting worden vastgesteld. De gegevens worden 30 dagen bijgehouden en
moeten dan vernietigd worden. Het bijhouden van deze gegevens omwille van de pandemie is in
regel met de Europese privacywetgeving.
Het is aangeraden om een raam open te zetten tijdens de activiteiten. Op die manier wordt de
ruimte beter verlucht. Zo kan het virus zich minder makkelijk verspreiden.

7.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor publiek, niet voor deelnemers aan workshops
en repetities indien daar de afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.

8.

Mensen die ziek zijn of symptomen vertoonden in de zeven dagen voor de activiteit, mogen niet
deelnemen. Ze moeten onmiddellijk naar huis en moeten contact opnemen met hun huisarts.

Voor huisgezellen en medewerkers
Voor iedereen die werkt of activiteiten organiseert in deFENIKS gelden volgende afspraken:
1.
2.
3.
4.
5.

Zit tijdens de lunch minstens op anderhalve meter van elkaar. Zit niet recht tegenover elkaar.
Schenk bij het schoonmaken extra aandacht aan alles wat aangeraakt wordt
(werkoppervlakken, klinken, knoppen, telefoons, printers…). Verlucht en poets de ruimte.
Schenk extra aandacht aan oppervlakken en gebruiksvoorwerpen.
Beperk vergaderingen in tijd en aantal deelnemers. Voer ze eventueel online uit.
Iedereen verplaatst zich zo veel als mogelijk met eigen middelen, en bij voorkeur per fiets of
te voet.
Piekuren worden vermeden, tenzij dit noodzakelijk is.

Ik bevestig kennis te hebben genomen van deze risicoanalyse met bijbehorende instructies.
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