Corona-maatregelen bij UiTin1770
We zijn blij dat we jullie vanaf september opnieuw mogen verwelkomen! We doen er alles aan om
onze activiteiten en voorstellingen op een veilige manier te laten verlopen. Hieronder kan je lezen
hoe we corona-proof werken.

Wat doet UiTin1770?















We organiseren enkel activiteiten op locaties met voldoende ruimte en verluchting.
Waar nodig beperken we het aantal aanwezige deelnemers per activiteit.
Aangepaste zaalopstelling van GC Warande met afstandsregel per zitbubbel, conform de
laatste richtlijnen van het Basisprotocol Cultuur.
Er is een aangepast circulatieplan per locatie.
We stellen ontsmettingsgel ter beschikking.
We voorzien mondmaskers voor deelnemers die er zelf geen hebben.
Er wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden van publiek, personeel en vrijwilligers van
elk event. In geval dat er ‘contact tracing’ nodig is, wordt onze deelnemerslijst aan de
overheid bezorgd en in een beveiligde databank van gezondheidsinstituut Sciensano 30
dagen bewaard.
Het poetspersoneel en de medewerkers zullen instaan voor het extra reinigen van lokalen,
contactoppervlakken en het ventileren van gebruikte ruimtes.
Elke activiteit wordt gescand op covid-veiligheid via het COVID Event Risk Model, enkel
activiteiten met een groen label zullen plaats vinden.
Voor elke activiteit wordt er een corona-draaiboek opgemaakt waarin de activiteit in al zijn
aspecten en alle bijhorende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen. Je kan dit
draaiboek steeds opvragen/inkijken.
Je ontvangt voor elke activiteit een laatste infomail met de laatste veiligheidsrichtlijnen.
Voor elke activiteit wordt er een corona-aanspreekpunt aangesteld, die je voor, tijdens en na
de activiteit kan contacteren. Zijn/haar gegevens worden jou bezorgd voor het event via de
infomail.

Wat kan je zelf doen?











We raden aan een mondmasker te dragen.
Een mondmasker dragen is verplicht wanneer je je verplaatst en indien de afstand van 1,5m
tussen elk individu niet 100% kan gewaarborgd worden.
Als je je zelf ziek voelt, blijf dan zeker thuis. Mensen die ziek zijn of waren (symptomen in de
voorbije zeven dagen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod. Om een terugbetaling van
het ticket te verkrijgen wegens ziekte, is een doktersattest vereist.
Maak (samen met je arts) een weloverwogen keuze wanneer je behoort tot een risicogroep.
Hou 1,5 meter afstand van andere deelnemers en de begeleider.
Om veiligheidsredenen mogen wij je soms om je drank zelf mee te brengen (bij
workshops/cursussen), dit wordt vermeld in de infomail.
De vestiaire en/of kapstokken zijn niet beschikbaar, gelieve jouw jas en/of persoonlijke
spullen bij te houden (of aan je stoel te hangen).
Volg de richtlijnen i.v.m. looplijnen, mondmaskers, sanitair, bar, lift, … die zichtbaar aanwezig
zijn op de locatie van de activiteit.
Ontsmet je handen bij het binnenkomen en was vaak je handen met water en zeep.





Beperk je fysieke sociale contacten.
Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke plaatsen.
Indien je na het event besmet raakt met het coronavirus (tot 14 dagen na het event) dien je
dit te onmiddellijk te melden aan ons corona-aanspreekpunt of onze diensten via 053 64 55
82

Heb je vragen over deze maatregelen?
Contacteer ons dan via uit@liedekerke.be of 053 64 55 82

Corona-opstelling GC Warande: zitbubbel aan tafel, met veiligheidsafstand

