
COVID-19 PROTOCOL TENTCAMPAGNE NBCE 2021 

 

Coronamaatregelen per 

risiconiveau     

      

 Waakzaam Zorgelijk Ernstig 

      

Reservering verplicht bij evenement Met reservering en een vaste zitplaats Met reservering en vaste zitplaats 

  Maximaal 60 binnen Maximaal 30 binnen 

  Maximaal 80 buiten Maximaal 40 buiten 

      

Basisregels:  Basisregels:  Basisregels:  

Houd 1,5 meter afstand Houd 1,5 meter afstand Houd 1,5 meter afstand 

Was vaak je handen Was vaak je handen Was vaak je handen 

Mondkapje verplicht in publieke ruimtes Mondkapje verplicht in publieke ruimtes Mondkapje verplicht in publieke ruimtes 

 

 

Reservering/meldpunt 

• Er zal een meldpunt worden ingericht en er zal een vast persoon worden aangewezen voor 

de zorg voor het meldpunt. 

• De pers zal worden ingelicht en een 06-nummer zal worden gehanteerd voor melding. 

• Bij de tent zal een meldpunt worden ingericht waar een lijst zal komen ter bewaking voor 

spontane aanloop. 

 

Social Distancing  

• Alle medewerkers en bezoekers dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden. Er mogen dus maximaal zoveel mensen te komen dat dit gewaarborgd is. De 

ruimte of locatie dient goed geventileerd te worden. Men schudt géén handen en zorgt bij 

hoesten of niezen dat dat in de binnenkant van de elleboog gebeurt.  

• De voorganger/inleider zal bij de start van het evenement nogmaals het belang van 1,5 

meter afstand benadrukken.  

• De bankjes in de tent kunnen op 1,5 meter geplaatst worden met 2 bezoekers per bank. 

Dat aantal kan worden aangepast op het dan geldende risiconiveau. 

• Er zal in de tent een looprichting worden aangegeven. Aanlooproute en wachtrij zal 

worden ingesteld zoals bij de supermarkt. 

• De koffiehoek en lectuurtafel in de tent zal worden afgeschermd op 1,5 meter. 

 

Beschermingsmaatregelen en materialen  

Om zo veilig en goed mogelijk ons evenement door te laten gaan, vragen we uw aandacht voor 

onderstaande maatregelen. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om voorafgaand aan het 

evenement contact met ons op te nemen.  

 

• Medewerkers en bezoekers dragen in de tent een mondkapje als zij aan de wandel zijn. 

Medewerkers en bezoekers is het toegestaan het mondkapje af te doen als zij op hun 

plaats zitten, mits de overige voorwaarden van afstand gehandhaafd zijn. 



• Medewerkers en bezoekers wordt gevraagd regelmatig en in ieder geval bij binnenkomst 

20 seconden hun handen te wassen met zeep, hierbij de richtlijnen van het RIVM volgend 

voor goede handhygiëne (zie appendix).  

• Bezoekers gaan zitten op de aan hen aangewezen plaats en blijven daar zitten, gaan niet 

heen en weer lopen. 

Indien nodig zullen wordt aan bezoekers gevraagd om niet allemaal tegelijk binnen te gaan, 

maar gefaseerd. Hetzelfde geldt voor het vertrek.  Dit betekent dat we kunnen vragen om 

een x aantal bezoekers later of juist eerder te arriveren en/of de locatie te verlaten. 

 

Verder zal aanwezig zijn:  

• Desinfecterende handgel voor het ontsmetten van de handen voor de medewerkers en 

bezoekers, indien er geen water en zeep beschikbaar is.  

• Wegwerphandschoenen indien er attributen vastgehouden dienen te worden, zoals bij de 

inrichting, opbouw en afbraak van de tent. 

• Papieren wegwerpdoekjes. 

Vuilniszakken om gebruikte materialen (papieren doekjes, wegwerphandschoenen) veilig 

in te deponeren.  

 

Uitsluiting medewerkers en bezoekers bij milde gezondheidsklachten  

Wij volgen ten allen tijde de richtlijnen van het RIVM. Indien een van de deelnemers last heeft van 

milde gezondheidsklachten, wordt hij of zij uitgesloten van deelname, aangezien hij/zij thuis hoort 

te blijven. Bij zware gezondheidsklachten zoals benauwdheid en koorts boven de 38 graden geldt 

dit vanzelfsprekend ook. Wij hebben geen thermometer en zullen de deelnemers niet actief op 

verhoging controleren, maar kunnen alleen bij duidelijke verkoudheid de deelnemer uitsluiten van 

deelname. Wel doen wij óók een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om de richtlijnen van 

het RIVM aan te houden. Uiteraard zullen onze instructeurs ook alleen een evenement begeleiden 

indien zij klachtenvrij zijn. Zie de appendix voor een uitgebreide beschrijving richtlijnen en 

leefregels van het RIVM.  

• Niezen 

• Keelpijn 

• Loopneus 

• Licht hoesten 

• Verhoging tot 38 graden  

 

Voorbeeld uitvoering dienst  

• Bezoekers gaan zitten op de aan hen aangewezen plaats en blijven daar zitten, gaan niet 

heen en weer lopen. 

• Indien nodig wordt aan bezoekers gevraagd om niet allemaal tegelijk binnen te gaan, maar 

gefaseerd. Hetzelfde geldt voor het vertrek.  Dit betekent dat we kunnen vragen om een x 

aantal bezoekers later of juist eerder te arriveren en/of de locatie te verlaten. 

• Bij binnenkomst worden bezoekers door de linker deur geleid om langs links, het midden 

of rechts op hun plaatsen te gaan zitten. Bezoekers verlaten de tent via de nooduitgangen. 

Eenrichtingsverkeer! 

• Voor de aanvang van de dienst en bij wisseling van spreker wordt het spreekgestoelte 

ontsmet door een daarvoor aangewezen medewerker, vergelijkbaar met karren bij de 

supermarkt. Ook bij het gebruik van materialen, zoals een iPad of microfoon, worden deze 

voor en na gebruik ontsmet door de aangewezen medewerker.   



Appendix Toelichting Maatregelen  

Handhygiëne volgens RIVM richtlijnen  

• Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen:  

• Maak je handen goed nat.  

• Neem wat vloeibare zeep uit een pompje.  

• Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt 

zijn met  

zeep.  

• Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in.  

• Wrijf ook tussen de vingers.  

• Neem ook de polsen mee.  

• Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.  

• Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.  

Symptomen Covid-19  

De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van 

de merken. Anderen worden ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en de ziekte, 

varieert van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gaan wij uit van maximaal 14 dagen. Het 

belangrijkste advies: blijf thuis bij de volgende klachten:  

• Verkoudheid  

• Niezen  

• Hoesten  

• Keelpijn  

• Moeilijk ademen  

• Koorts  

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand 

tot andere mensen. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.  

Belangrijk: Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.  

 

 


