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Onze 10 coronageboden 

Deze coronagids, gebaseerd op de Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk en de 

basisprotocollen voor cultuur, reikt algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes aan om een zo 

coronaproof mogelijk aanbod te realiseren voor onze leden. Bataljong wil gaan voor een 

volwaardig aanbod dit jaar, mogelijks in een andere vorm.  
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Werkprincipes 

Bataljong is verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen en onderneemt 

verschillende stappen om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen.  

Elke1 activiteit moet resulteren in een draaiboek. Daarin staat wie het aanspreekpunt is voor de 

opvolging van de veiligheidsmaatregelen voor, tijdens en na de activiteit. We houden rekening 

met 5 werkprincipes: 

1. Bataljong maakt een risicoanalyse vooraf met betrekking tot deelnemers, de locatie, de 

aard van de activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit en neemt in functie 

daarvan de nodige beslissingen en maatregelen. 

2. Bataljong communiceert vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen en indien door 

deelnemers nadien besmetting wordt gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige 

gecommuniceerd.  

3. Bataljong regelt het gebruik van de locatie en de voorzieningen van preventiemateriaal 

zodanig dat de kans op besmetting zo laag mogelijk wordt. 

4. Bataljong laat de activiteit zelf op elk moment met een zo laag mogelijk risico op besmetting 

verlopen.  

5. Bataljong evalueert en stuurt bij vanuit het oogpunt van besmettingspreventie tijdens en na 

de activiteit.  

 

Bataljong verwacht ook dat alle deelnemers hun verantwoordelijkheid opnemen en het nodige 

doen opdat de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd is.  

Risicoanalyse 

Bataljong maakt een risicoanalyse vooraf met betrekking tot de deelnemers, de locatie, de 

aard van de activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit en neemt in functie 

daarvan de nodige beslissingen of maatregelen. 

Deelnemers 

• Deelnemers en/ of begeleiders die tot de risicogroepen behoren?  

→ 65+, medische aandoening…  

• Deelnemers van verschillende generaties?  

• Zijn de deelnemers op voorhand ingeschreven? 

Locatie  

• Voldoende ruim lokaal?  

→ Aangepast aan het aantal deelnemers en de activiteiten? (4m² per persoon al zittend, 10m² 

per persoon om te bewegen) 

• Kan het lokaal verlucht worden? 

• Kan je via looplijnen/ opdelingen zorgen dat de fysieke afstand gerespecteerd kan worden?  

• Kan je de contactoppervlakten (tafels, stoelen, gedeeld materiaal…) voor, tijdens en na de 

activiteit ontsmetten? 

 

1 Elke grote activiteit waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven: Netwerkmomenten, Themamodule, 

Starterstweedaagse… En elke activiteit waar er gebruik wordt gemaakt van meerdere lokalen en een plenaire 

sessie.  
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• Gelden er specifieke maatregelen uitgevaardigd door de gebouwbeheerder? 

• Heb je toestemming nodig van het lokale bestuur of vaardigt het lokale bestuur specifieke 

regels of maatregelen uit?  

• Zijn er andere gebruikers van de locatie waar je vooraf afspraken mee dient te maken over 

het gebruik van pauzeruimtes, de toegang, circulatie van het gebouw…?  

• Is het duidelijk waar je het sanitair kan gebruiken?  

• Is het duidelijk waar je coronaproof een luchtje kan gaan scheppen?  

• Is het duidelijk waar je coronaproof kan gaan roken? 

De activiteit 

• Kan je tijdens de activiteit de veiligheidsmaatregelen op een vanzelfsprekende manier 

garanderen?  

→ Mondmasker, afstand, hygiëne…  

• Moeten de deelnemers materiaal delen?  

• Moet de hele activiteit binnen plaatsvinden of kan je (delen van) de activiteit in open lucht 

laten plaatsvinden?  

• Is het nodig dat er gezamenlijk wordt gegeten of gedronken?  

→ Kan de veiligheid dan gegarandeerd worden?  

• Vraagt de duur (bv.: meerdaags) of de intensiteit van de activiteit (bv.: sterke en langdurige 

interactie) speciale maatregelen of beperkingen?  

Verplaatsing 

• Moeten de deelnemers en/ of begeleider zich ver verplaatsen om deel te nemen?  

• Zijn er verplaatsingen met het openbaar vervoer nodig?  

• Omvat de activiteit zelf verplaatsingen die risico’s kunnen inhouden?  

Communicatie  

Bataljong communiceert vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen en indien door 

deelnemers nadien besmetting wordt gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige 

gecommuniceerd.  

Voor de activiteit 

• We gebruiken de juiste en voldoende kanalen om iedereen vooraf goed te informeren.  

• We geven mee dat we de nodige veiligheidsregels respecteren en dat we preventieve 

maatregelen genomen hebben. We geven mee welke specifiek. 

• We geven aan dat mondmaskers verplicht zijn en dat alle deelnemers hun eigen mondmasker 

moeten meebrengen. 

• We geven aan dat mondmaskers de hele tijd gedragen worden, behalve wanneer de 

deelnemers plaatsnemen en code geel van kracht is.  

• We laten weten welk materiaal deelnemers zelf moeten meebrengen. 

• Deelnemers die ziek zijn of de laatste 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 

vertonen, zijn niet toegelaten. Ook als in de naaste omgeving (partner, gezin…) ziekte of 

ziektesymptomen zijn geweest, wordt de deelname aan de activiteit verboden.  

• We voorzien contactgegevens voor wie extra vragen heeft in verband met de veiligheid van 

de activiteit of voor wie een besmetting na de activiteit wil melden.  

• We weten vooraf wie deelneemt aan een activiteit. 

→ We laten de deelnemers zich vooraf inschrijven.  

→ We houden rekening met de GDPR-principes. 
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Tijdens de activiteit  

• We werken met signalisatie en duidelijke looplijnen.  

• We geven visueel ook nog eens een overzicht van de veiligheidsregels mee.  

• We vragen aan iedereen om zijn mondmasker correct te dragen.  

• We vragen aan iedereen om de veiligheidsregels toe te passen. 

→ Indien deze niet worden toegepast kan er gevraagd worden de activiteit te verlaten.  

• We geven op het einde mee dat als er iemand binnen de 14 dagen ziek wordt, d ie persoon 

dit moet melden aan Bataljong.  

Na de activiteit 

• We communiceren het nodige als er binnen 14 dagen na de activiteit een melding volgt van 

een mogelijke besmetting van één van de deelnemers. 

→ We volgen de GDPR-richtlijnen.  

Locatie  

Bataljong regelt het gebruik van de locatie en de voorziening van preventiemateriaal 

zodanig dat de kans op besmetting zo laag mogelijk is. 

Voorbereiding  

• Als de activiteit buiten kan plaatsvinden dan opteren wij daarvoor.  

• We richten de lokalen in volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.  

→ 1,5m afstand tussen de verschillende deelnemers (ook binnen groepjes). 

• We werken zoveel mogelijk met open deuren en ramen.  

→ Goed voor verluchting. 

→ Niet aanraken van de klinken. 

• We maken al onze preventiemaatregelen goed zichtbaar. 

→ Maken gebruik van looplijnen om flessenhals te vermijden.  

→ Werken met signalisatie.  

• We toetsen op voorhand de afspraken met de gebouwbeheerder en/ of andere gebruikers 

van dezelfde locatie af.  

• We zorgen dat er een veilige en hygiënische toegang is tot water en zeep en papieren 

wegwerphanddoeken.  

• We zorgen voor duidelijke richtlijnen rond een regelmatige verluchting vooraf, tijdens en na 

de activiteit.  

• We zorgen dat alle contactoppervlakten vooraf, tijdens en na de activiteit ontsmet worden.  

Preventiemateriaal  

• We voorzien voor onze begeleiders mondmaskers, handgel/ handspray en 

ontsmettingsmateriaal.  

Activiteit 

Bataljong laat de activiteit zelf op elk moment met een zo laag mogelijk risico op besmetting 

verlopen.  
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Deelnemers  

• Bataljong gaat voor een maximum van 30 deelnemers aan 1 ‘sessie’ en maximaal 50 

deelnemers op 1 activiteit.  

→ Plenaire gedeeltes organiseren we met voldoende afstand en voor een korte duur . 

• Ook binnen de groepjes garanderen we de 1,5m afstand.  

→ 4m² oppervlakte per persoon zittend. 

→ 10m² oppervlakte per persoon staand. 

• Werken we met meerdere groepen dan pauzeren we apart indien mogelijk.  

→ In een andere ruimte. 

→ Of op een ander moment. 

• We laten iedereen op voorhand inschrijven.  

→ Inschrijven is de norm.  

→ Niet ingeschreven deelnemers zijn enkel welkom als er fysiek ruimte is en het 

deelnemersaantal niet overschreden is. 

• Bij code geel dragen alle deelnemers een mondmasker om zich te verplaatsen. Wanneer de 

1,5m niet kan gegarandeerd worden en de ruimte niet verlucht kan worden moeten de 

mondmaskers ook opgehouden worden tijdens het zitten. 

• Bij code oranje moeten de deelnemers gedurende de hele sessie/voortdurend een 

mondmasker dragen.   

Materialen en contactoppervlakten 

• We zorgen ervoor dat de uitwisseling van materialen en gebruiksvoorwerpen beperkt wordt 

tijdens de activiteiten en dat dit op een veilige manier gebeurt.  

→ We werken met een volgorde: A) Iedereen neemt zijn eigen didactisch materiaal mee, B) 

We voorzien voor elke deelnemer materiaal, C) We werken met gedeeld materiaal. 

• We zorgen voor coronaveilige lunchpakketten of vragen aan de deelnemers om zelf een lunch 

mee te nemen.  

• We vragen aan deelnemers om een eigen drinkbus of beker mee te nemen. 

→ We spreken op voorhand af wie iedereen bedient met water, thee en/ of kof fie.  

• We ontsmetten zoveel mogelijk tijdens een activiteit en zeker tijdens de opruim.  

Evaluatie  

Bataljong evalueert en stuurt bij vanuit het oogpunt van besmettingspreventie tijdens en 

na de activiteit. 

Tijdens de activiteit  

• Tijdens de activiteit checken we het veiligheidsgevoel bij de deelnemers.  

→ Indien iemand zich niet veilig voelt dan maken we dit bespreekbaar.  

• We vragen aan de deelnemers om elkaar ook aan te spreken als voorzorgsmaatregelen niet 

voldoende worden opgevolgd.  

Na de activiteit 

• We evalueren punt per punt de geplande maatregelen en overlopen of ze goed zijn opgevolgd 

of niet.  

• We laten onze deelnemers ook een evaluatie invullen  

• Op basis van interne en externe evaluaties passen we ons aanbod aan indien nodig.  

 

 


