3. Maatregelen Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten in groepsverband
zonder publiek (Cultuur, Jeugd, Sport)
Algemeen: professionele beoefenaars (artiesten, muzikanten…) volgen de regels voor de professionelen op de werkvloer

BINNEN

ROOD

Deelnemers

Aanbeveling om activiteiten zoveel mogelijk
buiten te organiseren.

COVID-TICKET*

Optionele toepassing voor volwassenen vanaf 50
personen*
Kadervorming in het jeugdwerk (vanaf 15 j) kan
mits aanbeveling gebruik van voorafgaande
geregistreerde testen (PCR of RAT) en na afloop
een zelftest.

OVERNACHTING

Activiteiten met overnachting zijn mogelijk. Met
sterke aanbeveling om in zelftesting te voorzien
(uitsluitend in geval van overnachting)

MAX : 80 personen

CAPACITEIT (aantal deelnemers per activiteit excl. begeleiding)

Capaciteitsbeperkingen zijn niet van toepassing
op sport, met uitzondering van sportkampen
waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en
jeugdkampen.
Activiteiten binnen in ruimten met goede
ventilatie:

VENTILATIE

Gebruik van een CO2 meter is aanbevolen,
evenals een actieplan met maatregelen om
voldoende te ventileren/verluchten en
tussentijds lokaal vrij te maken.

HORECA-ACTIVITEITEN

Volgens Horeca-protocol

MONDMASKERS

Verplicht cfr leeftijdsregels (tenzij aard vd
activiteit dit niet mogelijk maakt of wanneer men
zich zittend en op veilige afstand bevindt)

AFSTAND

Intensief contact vermijden (tenzij aard van de
activiteit dit niet toelaat)

Voorbeelden (niet limitatief):
bestuursvergadering, zittende workshops, statische repetities,
interactieve workshops, bewegende repetities, sportactiviteiten,
indoor atletiekmeetings, indoor baanwielrennen, indoor
tornooien, activiteiten jeugdwerk, cultuur- jeugd- en sportkampen,
stages, ...

BUITEN

ROOD

COVID-TICKET*

optionele toepassing voor volwassenen vanaf 50
personen*

CAPACITEIT (grootte van de groep excl. begeleiding)

MAX 200 personen
Capaciteitsbeperkingen zijn niet van toepassing
op sport, met uitzondering van sportkampen n
waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en
jeugdkampen..

VENTILATIE
HORECA-ACTIVITEITEN

Volgens Horeca-protocol

MONDMASKERS

Rekening houdend met geldende regels in de
samenleving en in locatie ( (tenzij aard vd
activiteit dit niet toelaat of wanneer men zich
zittend en op veilige afstand bevindt)

AFSTAND

Intensief contact vermijden. (tenzij aard van de
activiteit dit niet toelaat)

Voorbeelden (niet limitatief):

outdoor sport- en jeugdactiviteiten, wandelclubs en
wandelhappenings, atletiek, amateurwielerwedstrijden,
daguitstappen, activiteiten van socio-culturele verenigingen

COVID TICKET* zie basisprotocol + bestaande regels inzake CT (vb. inzake leeftijd) blijven van toepassing

