Veilig terug aan de slag met je FedOS-activiteiten
17 September 2020

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook
nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe
opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.
Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te
herleiden. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: organisatoren én deelnemers.
Hieronder de protocollen voor het organiseren van verschillende FedOS-activiteiten. Met de informatie
uit de Coronagids voor sociaal cultureel werk werden deze op FedOS-maat uitgewerkt. Dit is de versie met
de versoepelde maatregelen van 27 augustus. Deze maatregelen evolueren uiteraard waardoor de
protocollen mogelijks worden aangepast.
Neem deze protocollen erbij wanneer je je activiteit aan het plannen bent. Kan je onderstaande
richtlijnen afvinken? Dan kan je veilig aan de slag met jouw FedOS-activiteit. Je kan de affiches van de
federale overheid met de tips om je tegen virussen te beschermen hier terug vinden.

Heb je nog vragen of wil je even wat bezorgdheden kwijt? Aarzel niet om contact op te nemen met je
educatief medewerker via mail of telefoon 02 218 27 19. We helpen je graag verder.
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Culinaire activiteit
Demo kookworkshop – Actieve kookwerkshop

Voorbereidend op de activiteit

Hier afvinken

Deelnemers
We hebben extra aandacht voor deelnemers in een risicogroep: 65+, diabetes, hartziektes,
long- of nieraandoeningen, verzwakt immuunsysteem, tijdelijk verzwakt vb. verkoudheid,
ziektesymptomen bij partner of gezinsleden,…
Bij twijfel beoordeling best met behandelende arts.
Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te
schatten en ernaar te handelen.
Max. 50 personen deelnemen (inclusief jezelf en mogelijks de lesgever).
De ruimtes moeten groot genoeg zijn om de afstandsregels te kunnen respecteren
We verzamelen vooraf contactgegevens van de deelnemers. Dit in het kader van contact
tracing. Communiceer dat als een deelnemer binnen 14 dagen na activiteit ziek wordt, die
dit moet melden aan de vrijwilligers en zo nodig medewerking moet verlenen aan contact
tracing (deze gegevens moet je tot één maand bijhouden).
Communicatie: Communiceer op voorhand (vb. uitnodiging, mail,…) met de deelnemers:
Welke maatregelen moeten nageleefd worden. (afstand van 1,5m bewaren, eigen materiaal
gebruiken, gezamenlijk materiaal beperkt gebruiken, looprichting aanhouden, handhygiëne,
hoesthygiëne,...).

Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden tijdens culinaire activiteiten,
zeker in binnenruimtes of waar veel personen samen zijn. Iedereen is verplicht om een
mondmasker bij te hebben.
Welk voorzorgsmateriaal ze moeten meebrengen om het algemeen veiligheidsgevoel te
verhogen. Jullie FedOS groep beslist zelf welk materiaal dit kan zijn. ( handschoenen,
eventueel ook handgel,…). Mondmasker verplicht om bij te hebben.
De contactgegevens van jullie FedOS groep voor wie extra vragen heeft.
Locatie
Er wordt rekening gehouden met specifieke maatregelen vanuit de locatie
(gebouwbeheerder, lokaal bestuur…).

Er wordt rekening gehouden met specifieke maatregelen van de stad of gemeente op
wiens grondgebied je je bevindt.
Voorzie voldoende afgebakende ruimte per persoon zodat de afstand van 1,5m voor,
tijdens en na de activiteit kan gegarandeerd worden (Voorzie minimaal 4m2 per persoon voor
zittende activiteiten)

Mogelijkheid om voor, tijdens en na de activiteit te verluchten is heel belangrijk.
Ontsmet de contactoppervlakten VOOR en NA de activiteit (tafels, klinken, stoelen,
muziekinstallatie, …).
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Veilige afstand van 1,5m kan OVERAL gegarandeerd worden (toiletten, gangen, trappen,
liften, ingangen/uitgangen… Hanteer eventueel looprichtingen).

Voorzie extra veiligheidsmateriaal en voorzie het op strategische plaatsen.
Voorzie visueel materiaal om de looprichtingen aan te houden.
Verplaatsing
Wanneer de deelnemers een risico-verplaatsing moeten maken om deel te nemen of
tijdens de activiteit, moet je hen attent maken op de geldende veiligheidsmaatregelen
(vb. openbaar vervoer, carpoolen met meer dan 2 personen…).

Praktische info
Bekijk of er bijkomende informatie nodig is vanuit andere sectoren (horeca, sport,
toerisme….).

Tijdens activiteit
Ga in gesprek met de deelnemer wanneer je het gevoel hebt dat de veiligheidsafspraken
niet worden nageleefd (afstand van 1,5m bewaren, eigen materiaal gebruiken, gezamenlijk
materiaal beperkt gebruiken, looprichting aanhouden, handhygiëne, hoesthygiëne, dragen van een
mondmasker...).

Vang je als vrijwilliger signalen op dat mensen die zich niet veilig voelen? Maak dit dan
bespreekbaar.
Indien er wordt gegeten of gedronken tijdens de activiteit, vestig je best nog eens extra
aandacht op hygiënemaatregelen (ontsmette handen, ev. handschoenen, mondmasker,
materiaal reinigen met heet water en zeep, ...).

Voorzie handgel of desinfecteermiddel op strategische plekjes (inkom, toiletten,…).
Gezamenlijk materiaal beperkt gebruiken en telkens ontsmetten
Verplaatsingen in de ruimte beperken tot het noodzakelijke en het zijn steeds dezelfde
personen die de verplaatsingen maken. Aantal personen die zich mogen verplaatsen tot
het minimum beperken.

Na activiteit
Neem even de tijd om de activiteit te evalueren. Wat liep er goed? Wat liep er minder
goed? Moet er extra (veiligheids-) materiaal aangekocht worden? … Sta open voor tips en
suggesties van deelnemers. Neem deze mee naar volgende activiteiten.
Zorg dat alles terug in orde is volgens de regelgeving van het lokaal bestuur.
Ontsmet de contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen, doorgegeven voorwerpen …).
Verlucht het lokaal.
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