W A L P U R G I S vzw
PREVENTIEPLAN
versie januari 2021
Dit preventieplan is gebaseerd op het sectorplan, dat op zijn beurt is gebaseerd op het
generieke plan van de FOD WASO. Het zal geüpdatet worden met het voortschrijdende
inzicht van het kernteam en de aanbevelingen uit de sectorgids, zie
www.sectorgidscultuur.be.
WALPURGIS heeft de maatregelen in deze risicoanalyse gecommuniceerd aan het eigen
personeel, de huurders en de gezelschappen die in deFENIKS repeteren. Huurders en de
gezelschappen die al dan niet tijdelijk gebruik maken van de faciliteiten van deFENIKS
maken hun eigen preventieplan voor hun activiteiten in deFENIKS en bezorgen dit aan
de preventieverantwoordelijke.
Om besmetting van het COVID-19-virus te voorkomen, staan in dit preventieplan twee
belangrijke basisprincipes centraal: social distancing en hygiëne.
Preventieverantwoordelijke voor WALPURGIS | deFENIKS is:
Judith Vindevogel, vindevogel@walpurgis.be of 0498 12 95 61.

Mortsel,

Judith Vindevogel
algemene coördinatie
WALPURGIS vzw
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MAATREGELEN die gelden VOOR ALLE HUURDERS en de
PREVENTIEVERANTWOORDELIJKEN van ALLE GASTGEZELSCHAPPEN die
werkzaam zijn in deFENIKS
Aanwezigheid in deFENIKS
•

•

•
•

Telewerk is verplicht. Iedereen voor wie telewerk geen optie is, kan in deFENIKS aan de
slag mits het in acht nemen van onderstaande maatregelen en het voorleggen van een
attest waaruit blijkt dat de aanwezigheid in deFENIKS noodzakelijk is.
Bij het binnenkomen en het verlaten van het gebouw vul je het aanwezigheidsformulier
in dat bij de inkom ligt. Je doet dit dagelijks. Je houdt zelf een aanwezigheidsregister bij
van de mensen waarmee je samenwerkt.
De voordeur van deFENIKS blijft voorlopig gesloten (niet-automatisch openen van
buitenaf).
Het aantal personen dat toegelaten is staat op de deur van elke zaal geafficheerd. Je
respecteert dit maximum.

(Samen)werken in deFENIKS
•

•
•

•
•

Je bent verantwoordelijk voor het communiceren van de meest actuele
preventiemaatregelen die van kracht zijn in deFENIKS aan alle derden waarmee jij
samenwerkt en ziet erop toe dat ze door dezen nageleefd worden.
Je hebt een eigen H-en DS-protocol en kan dit voorleggen bij eventuele controle van
buitenaf.
Je reinigt zelf elke ruimte die je gebruikt en hebt daarbij prioritaire aandacht voor
oppervlakken, klinken, knoppen, telefoons, printers…kortom alles wat aangeraakt wordt.
Je voorziet hiervoor je eigen reinigings-en ontsmettingsproducten.
Je verlucht regelmatig de ruimte(s) waarin je werkt.
Extra maatregel voor verantwoordelijke van artistieke (gast)gezelschappen: je bezorgt
voor je residentie in deFENIKS een risico-analyse waaruit blijkt dat het werk van de
artiesten en de technici corona-proof kan plaatsvinden en dus voldoet aan de
preventiemaatregelen die van toepassing zijn in deFENIKS.

Instructies voor bezoek en leveringen
•
•
•

Tot nader orde blijven publieke activiteiten in deFENIKS verboden.
Niet-essentiële derden zijn niet toegelaten.
Krijg je bezoek, werk dan met een aanmeldsysteem.
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Maximum toegelaten capaciteit op basis van de 1,5 meter regel.

Zaal
AT-studio
Theaterzaal
Bovenzaal
Benedenzaal
Tuinzaal
Foyer
Keuken
Toiletten
Studio 1-4
Loopbaanbegeleiding
-studio
Atelier Doek
Kantoor WALPURGIS

Capaciteit
zittend
11
60
30
17
33

Capaciteit
nietzittend
4
24
12
7
13

Absolute
capaciteit

15
1
2
2
2
8
8
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MAATREGELEN die gelden VOOR IEDEREEN
Social distancing (SD)
•
•
•

Houd minstens 1,5 m afstand.
Geef geen hand, kus of knuffel.
Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als je ziek bent of lichte symptomen vertoont.

Hygiëne (H)
•
•
•
•
•

•

Ontsmet je handen bij het binnenkomen in deFENIKS
Was je handen regelmatig met zeep. Volg daarbij de instructies die uithangen bij de
wasbakken.
Gebruik geen handdoeken. Droog je handen met het afscheurpapier dat geïnstalleerd
werd bij elke wasbak.
Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik steeds een mondkapje tijdens het voortbewegen in het gebouw en als je de 1,5
m afstand niet kan garanderen. Het kan dus af als je aan je bureau zit, aan een
vergadertafel, tijdens het drinken/eten, aan je licht-of geluidstafel of vaste plek op de
tribune tijdens repetities.
Waar mogelijk probeer je contactloos of met de elleboog voorwerpen te openen.

Instructies voor bezoek en leveringen
•
•

Tot nader orde blijven publieke activiteiten in deFENIKS verboden.
Niet-essentiële derden zijn niet toegelaten.
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MAATREGELEN die gelden in het HELE GEBOUW
Een geactualiseerd preventieplan hangt uit in de foyer.
Lees het zorgvuldig en houd je te allen tijde aan de regels, zo help je mee de verspreiding
van virussen te voorkomen.
Voorrangsregels
In deFENIKS gelden volgende voorrangsregels:
-

Op de trappen krijgen stijgers voorrang
In smalle doorgangen krijgen degenen die de ruimte verlaten voorrang
In andere niet definieerbare situaties wordt het ter plaatse hoffelijk afgesproken

Verluchten
•
•

Open regelmatig deuren, ramen en/of dakkoepels om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Twijfel je aan de luchtkwaliteit in een ruimte waarin je werkt. Vraag dan aan Stef, Guy of
Judith of je tijdelijk de losse CO2-meter kan gebruiken.

Inkom en foyer (verstrengde maatregel!)
•
•

•

Het aantal personen in de foyer is beperkt tot 15 personen. Extra stoelen werden
verwijderd.
De foyer wordt enkel gebruikt als werkruimte en niet als kantine. Maaltijden (incl.
versnaperingen) en drank worden in individuele porties genuttigd in de eigen ruimte of
bij mooi weer buiten op het terras. Gebruik je eigen kopje en glas.
Zet het achterste raam regelmatig op kiepstand om de ruimte te verluchten. Maar
vergeet het raam niet te sluiten als je de ruimte verlaat!

Keuken (verstrengde maatregel!)
•
•

•

Het aantal personen in het keukengedeelte is beperkt tot 1.
Het gebruik van keukengerief is niet toegestaan met uitzondering van theekoker, het
koffiezetapparaat en de microgolfoven. Je wast en droogt je handen grondig voor en na
elk gebruik van deze apparaten om besmetting te voorkomen.
Er worden geen (keuken)handdoeken gebruikt. Neem desgewenst je eigen
keukenhanddoek mee om je eigen tas of glas af te drogen of gebruik hiervoor het
afscheurpapier.

Toiletten en douche
•
•
•
•

Het aantal personen in de toiletten is beperkt tot 2 personen, zowel in de dames- als in
de herentoiletten.
Handdoeken werden vervangen door afscheurpapier.
Het gebruik van de douches is niet toegestaan.
Het toilet voor personen met een beperking werd tijdelijk afgesloten.
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