COVID-19 regels K10D-2020
Raadpleeg voortdurend de meest recente coronamaatregelen en leef die na.
Houd je aan aanwijzingen van BOA’s.

Regels K10D-2020 Algemeen
•

Zorg, zo mogelijk, voor een extra persoon die op naleving van de regels op uw locatie
toeziet.

•

Maak in de expositieruimte een duidelijk aangegeven looproute met een Ingang en
Uitgang.

•

Neem voldoende maatregelen zodat bezoekers de 1,5 meter afstand kunnen bewaren in de
expositieruimte.

•

Neem de bezoeker de gezondheidscheck af.

•

Vraag de bezoeker bij een positief antwoord op een van de vragen van de
gezondheidscheck naar huis te gaan.

•

Vraag de bezoeker om de naam en contactgegevens te noteren voor een eventueel bronen contactonderzoek.
[Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en
contactonderzoek. Bezoekers zijn niet verplicht contactgegevens achter te laten; u bent niet verplicht ze
binnen te laten. Als de gegevens met toestemming van de bezoeker worden genoteerd, zullen die voorlopig
14 dagen moeten worden bewaard voor het bron- en contactonderzoek.]

•

Geen verstrekking van alcohol of voedsel.

•

Geen openingen of borrels.

Regels voor 'binnen'
•

Houd 1,5 meter afstand, tenzij het een gezamenlijke huishouding betreft.

•

Zorg voor desinfecterende middelen bij binnenkomst van de expositie.

•

Laat niet meer dan 6 bezoekers tegelijk toe. Laat de bezoekers hiervoor gebruikmaken van
de zes K10D kaarten (postkaart formaat): bij binnenkomst een kaart meenemen, en bij
vertrek weer achterlaten. Wanneer geen kaart klaarligt, moet een bezoeker wachten totdat
er weer een kaart beschikbaar is, dus: géén kaart, géén toegang. Reinig de kaarten
tussentijds.

•

Per bezoeker geldt een benodigd oppervlak van 5 m2. Als de expositieruimte kleiner is dan
30 m2. laat dan minder bezoekers tegelijk toe (leg dan ook minder kaarten neer).

•

Na gebruik toilet direct reinigen.

•

Ventileer de ruimte maar maak geen gebruik van ventilatoren.

Regels voor ‘buiten’
•

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13
tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en
voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te
houden. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op 1,5 meter afstand.

HET REGISTRATIEFORMULIER VOOR HET INVULLEN VAN CONTACTGEGEVENS VOOR “BRON- EN CONTACTONDERZOEK”
IS OOK TE DOWNLOADEN, EN TE PRINTEN VIA: WWW.DEKUNST10DAAGSE.NL

Registratie contactgegevens bron- en contactonderzoek

□ Ja, vragen van de Corona-gezondheidscheck zijn gesteld.
Contactgegevens van de bezoeker:
Datum: ______________________
Naam: ________________________________
Telefoonnummer: _______________________

Tijd: ___________
E-mailadres: ___________________________________

□ Toestemming: door het verstrekken van de contactgegevens geeft de bezoeker toestemming voor uitsluitend
het delen van de contactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- en contactonderzoek. Deze gegevens
worden na 14 dagen vernietigd.
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