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Stappenplan voor een corona-proof tasting
I. Uitnodiging naar de leden en externe spreker toe
Bij de uitnodiging worden de leden gewezen op:
•

•

•

•
•

•

het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf het betreden van de zaal
tot het verlaten van de zaal. Enkel als je op je toegewezen plaats zit, mag het
mondmasker af gedaan worden
er wordt gevraagd om contact op te nemen met de organisatie als je tot een
risicogroep behoort, zijnde:
o 65 plussers
o Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening
Bij het binnenkomen:
o ontsmet je je handen
o vul je de aanwezigheidslijst in
respecteer de 1,5m afstandsregel!
Deelname is verboden voor personen:
o die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een
covid-infectie doen denken( o.a. koorts, droge hoest, keelpijn,
vermoeidheid, pijn of druk op de borst).
o waarvan iemand in zijn naaste omgeving (partner, gezin) in de laatste
7 dagen ziek is geweest of ziektesymptomen heeft gehad.
o Die terug keren uit een risicogebied en in quarantaine horen te zitten
De organisatie voorziet in alternatieven voor de personen die niet aanwezig
kunnen/mogen zijn. Zo kunnen deze personen thuis de activiteit volgen.

II. Klaar zetten zaal
•

•
•

•
•

Tafels worden op voldoende afstand van elkaar gezet (2 m ruimte tussen de
zitplaatsen van de deelnemers. Indien de lengte van de tafel dit toe laat,
worden 2 deelnemers, elk op een uiteinde van de tafel geplaatst.
Alle tafels en stoelen worden na het plaatsen ontsmet
Per zitplaats en voor de spreker wordt voorzien:
o Glazen
o Flesje water
o Mandje met brood
Indien niet voldoende aanwezig, worden nog affiches uitgehangen om de
leden op de hygiëne maatregelen te wijzen.
Voorzien van extra ontsmetting dispensers in de zaal

III. Aankomst leden en spreker
•
•
•

Laten ontsmetten van de handen
Aanwezigheidsformulier aanvullen
Aanwijzen van hun plaats voor de activiteit

IV. Tijdens de activiteit
•

•

•

•

Verdelen van de drank
o Er is 1 persoon aangewezen als schenker. Hij is de enige die de
flessen mag aanraken
o De drank wordt aan tafel geschonken
o De schenker draagt hierbij een mondmasker
o De schenker ontsmet op regelmatige basis zijn handen
Hapjes die geserveerd worden tijdens de tasting:
o De hapjes worden volgens de regels van de horeca bereid
o De hapjes worden aan tafel gebracht
o De bediener ontsmet op regelmatige basis zijn handen
o De bediener draagt een mondmasker tijdens het rondbrengen van de
hapjes
Spreker
o De spreker krijgt een spreekplaats die voldoende afstand (meer dan 3
meter) biedt van de deelnemers om zonder mondmasker te kunnen
spreken
o Komt hij toch dichter bij de deelnemers, is hij verplicht van een
mondmasker te dragen
Didactisch materiaal
o Er wordt geen didactisch materiaal in de zaal doorgegeven
o Al het didactisch materiaal wordt op een tafel geplaatst
o De tafel kan individueel bezocht worden mits dragen van een
mondmasker en respecteren van een minimale afstand van 1 meter

V. Einde activiteit
•
•

Als de leden vertrokken zijn, worden alle tafels en stoelen ontsmet
Herbruikbaar servies wordt mee genomen om grondig te wassen

VI. Opvolging
•

•

Indien er melding komt van een deelnemer of van de spreker dat deze
positief test op covid in de eerste 7 dagen na de activiteit, worden alle
aanwezigen op de hoogte gesteld (zonder de naam van de besmette persoon
te vermelden).
De aanwezigheidslijst wordt dan ook doorgestuurd naar de betrokken
overheidsdiensten.

