
Beste bezoeker van onze activiteiten 

 

De Corona-maatregelen die verband houden met de exit-strategie nopen ons ertoe jou extra info te 

verschaffen over de wijze waarop je op een veilige manier kan deelnemen aan onze activiteiten.  

 

De info die we hier verschaffen is van toepassing op al wie in jouw gezelschap of bubbel vertoeft. We 

vragen je dus deze info eveneens te bezorgen aan alle deelnemers voor wie jij tickets hebt 

aangeschaft.   

 

De uitgebreide info over deze maatregelen zijn hier te vinden:  https://sectorgidscultuur.be/ 

 

 

De algemene richtlijnen omtrent omgang met Corona zijn van uiteraard van toepassing:  

 

* Blijf thuis als je ziek bent. We vragen jou dan af te zien van een deelname aan een culturele 

activiteit. 

* Was vaak je handen met water en zeep. Onze sanitaire voorzieningen zijn hierop voorzien, er is 

ook handgel en ontsmettingsmiddel ter beschikking.  

* Hoest in jouw elleboog. 

* Hou minstens 1,5 meter afstand t.o.v. andere deelnemers die niet in jouw bubbel vertoeven. 

* Beperk je fysieke sociale contacten. 

* Kom je naar een concert: draag dan mondmasker gedurende de duurtijd van het concert: dit is een 

verplichting bij concerten die luider gaan dan 80 Db.  

* Kom je naar een andere activiteit : draag dan een mondmasker bij het binnen- en buitenlopen of 

naar toilet gaan of indien je onmogelijk 1.5m afstand kan behouden. Een wegwerp-mondmasker is 

beschikbaar aan ons onthaal tegen kostprijs. 

 

 

 Verder zijn er specifieke richtlijnen voor een bezoek aan onze activiteiten:  

* Mensen die in de zeven dagen voor de activiteit symptomen vertoonden of ziek waren mogen niet 

deelnemen aan evenementen. 

 * je kan max. in bubbels van 15 personen komen die rondom jou kunnen plaatsnemen op minder 

dan 1.5m 

* respecteer maximaal de scheiding tussen de bezoekersstromen aan in- en uitgang en sanitair en 

bewaar ook daar 1.5m afstand t.o.v. wie niet in jouw bubbel deelneemt.  

 * in het sanitair is handgel en ontsmettingsmiddel voorzien: definfecteer het sanitair voor gebruik 

en spoel door met een gesloten deksel 

* er is slechts 1 persoon tegelijk toegelaten in het sanitair 

* het is niet toegelaten om recht te staan tijdens onze voorstellingen.  

* de keuze van de zitplaats is niet vrij, wij maken op voorhand een plaatsschikking en begeleiden jou 

graag naar jouw zitplaats.  

* onze deuren openen min. 30min tot enkele uren vooraf, kom dus tijdig zodat we corona-proof 

jouw zitplaatsen kunnen toewijzen.  

https://sectorgidscultuur.be/


*indien er een drankvoorziening is, wordt er aan de tafels besteld. Het is niet toegelaten aan de toog 

te bestellen.   

* word je ziek na jouw deelname aan een activiteit, meld het ons dan 

* Personen die thuishoren in risicogroepen zijn zeker welkom op onze activiteiten en maken zelf een 

inschatting van het risico. In geval van kinderen zijn het de ouders die het risico inschatten.   

* wens je meer info over onze omgang met de Corona-maatregelen, richt je dan tot een 

medewerker.  
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