PRINCIPES VOOR BIJEENKOMSTEN IN CORONATIJDEN
Een goede samenwerking in deze tijd is niet vanzelfsprekend, maar wel essentieel. Met deze fiche
willen we een houvast bieden om op een veilige manier mensen samen te brengen.
1. Vier fases gebaseerd op de situatie in de samenleving

Nul
risico

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen
Groen plaatsvinden en er dienen geen bijkomende maatregelen genomen te worden.
Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

Laag
risico

Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde
waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden
beperkt. Bijeenkomsten kunnen doorgaan met inachtneming van de
toepasselijke veiligheidsmaatregelen/de regels die in de bredere samenleving
gelden.

Matig
risico

Hoog
risico

Geel

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn
alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke
verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een
Oranje context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht. Een
‘fysieke’ samenkomst moet noodzakelijk zijn. Alternatieve vormen zoals
telefonisch overleg, e-learning en beeldbellen genieten steeds de voorkeur.

Rood

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe
uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal
vermeden worden. Alle contactmomenten, andere dan via elektronische weg,
worden geannuleerd.

2. Basisprincipes die in elke situatie (geel, oranje, rood) gelden
Iedereen die deelneemt aan een bijeenkomsten dient zich te houden aan de volgende principes:


De bijeenkomst moet onder veilige omstandigheden gebeuren:
o Respecteer de gebruikelijke preventieve en hygiënische corona-maatregelen: social
distancing (1,5 m); handen wassen of ontsmetten; nies- en hoesthygiëne; als je ziek
bent, blijf je thuis.
o Beperk de agenda tot de essentiële punten en blijf niet langer dan nodig samen in
dezelfde ruimte.
o Niet eten en drinken tijdens overleg.
o Iedereen gebruikt enkel zijn/haar eigen materiaal. Na afloop van de vergadering
reinigt iedere aanwezige met de schoonmaakkits zijn/haar eigen tafel en stoel en de
gebruikte hulpmiddelen.
o Ventileer zo mogelijk de vergaderruimte.
o Mondmaskers dragen is verplicht en zelf mee te nemen.





Van elke bijeenkomst houdt de organisator een lijst van de aanwezigen bij. Dit gebeurt met
vermelding van de organisatie die zij vertegenwoordigen en met minimale contactgegevens
(naam, telefoonnummer).
Inschrijven of aanwezigheid bevestigen verplicht.

Deze principes worden bij de uitnodiging mee gecommuniceerd! Deelnemers dienen op voorhand
goed op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen en eventuele bijkomende huisregels eigen
aan de locatie waar de bijeenkomst doorgaat.

3. Soorten bijeenkomsten
Vorming

Overleg

Hiervoor baseren we ons op het
draaiboek
volwassenenonderwijs:
https://onderwijs.vlaanderen.b
e/nl/draaiboek-2020-2021volwassenenonderwijs-cvo

Ontmoeting
Hiervoor baseren we ons op de
Coronagids voor
sociaal-cultureel
volwassenenwerk
en amateurkunsten:
http://www.coronagids.be/

Geel
 Zie basisprincipes.
 Het maximum aantal
personen is afhankelijk van
de locatie.

Geel
 Zie basisprincipes.
 Raadpleeg het overzicht
vergadermogelijkheden
per ELZ voor het
maximum aantal
personen per locatie.

Oranje
 Voorkeur voor digitale
lesvormen.
 Indien digitaal geen
alternatief is kan de
vorming fysiek doorgaan.
Bv. vakken die niet online
kunnen doorgaan
(praktijkvakken) en
cursisten voor wie online
onderwijs
moeilijk/onmogelijk is.
 Maximum 10 cursisten
toegestaan (ongeacht of de
locatie er meer zou
toelaten).

Oranje
 Zie basisprincipes.
 Voorkeur voor digitaal
overleg. Enkel wanneer
het noodzakelijk is komt
men fysiek samen.

Rood
 Enkel de vormingen die
digitaal kunnen
georganiseerd worden

Rood
 Er worden alleen
digitale
overlegmomenten

Geel en oranje
 Zie basisprincipes.
 Fysiek samenkomen is
noodzakelijk ifv de
doelstelling ‘elkaar te
ontmoeten’.
 Het maximum aantal
personen is afhankelijk van
de locatie.

Rood
 Ontmoeting is niet
mogelijk in deze fase.

gaan door. Alles
waarvoor men fysiek
moet samenkomen
wordt geannuleerd of
uitgesteld.

georganiseerd. Alles
waarvoor men fysiek
moet samenkomen
wordt geannuleerd
of uitgesteld.

