
 
 

DEELNEMERS PROTOCOL T.B.V. COVID-19 

 

Dit protocol is opgesteld voor de COVID-19-crisis.  

Dit protocol dient als handreiking voor organisaties en deelnemers bij het heropenen van activiteiten 

en evenementen. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM leidend; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-

het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne 

waarmee rekening gehouden dient te worden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding 

van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.  

 

Leeuwarden, september 2020  

 

ALGEMEEN 

 

1. Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s 

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend. Specifiek zijn de volgende maatregelen van   

kracht:  

• De organisator (Keunstwurk) zorgt dat iedere aanwezige bij een evenement altijd 

  minimaal 1,5 meter afstand kan houden. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te  

   houden. 

  Leden van 1 huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  

  Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• De organisator houdt een registratie bij van deelnemers die tot één huishouden  

  behoren tijdens hun activiteit. 

• De organisator houdt een registratie bij van de deelnemers aan het evenement. 

• De organisator meldt zich bij de GGD indien zij een ziektegeval (COVID-19) in de  

  accommodatie registreren.  

 

2. Hygiënemaatregelen  

De organisator draagt er zorg voor dat de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM worden 

nageleefd. Dit wordt bij iedere gelegenheid gecontroleerd.  

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:  

• De organisator hangt i.o.m. de zaalbeheerder de hygiëneregels zichtbaar op bij de  

  ingang van de accommodatie en herhaalt deze op meerdere plekken binnen de  

  accommodatie. 

• Iedere deelnemer dient bij aankomst en vertrek de handen te wassen, 

  of, wanneer dit niet goed mogelijk is, handdesinfectiemiddel te gebruiken. 

• de zaalbeheerder zorgt voor voldoende (hand)zeep voor iedereen en papieren 

  handdoekjes bij alle wasgelegenheden en in toiletten. 

• De zaalbeheerder zorgt ervoor dat deurknoppen, prullenbakken, pinautomaten en 

  andere contactoppervlakken meerdere keren per dag worden schoongemaakt.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


 
 

3. Gedragsregels  

● was uw handen regelmatig. 

• schud geen handen. 

• hoest/nies in de binnenkant van de elleboog. 

• gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 

GEZONDHEIDSCHECK / TRIAGE 

 

Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf bij alle deelnemers, het onderlinge afstand 

houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis.  

 

De gezondheidscheck (triage) houdt in dat bij aankomst goed moet worden vastgesteld of de 

deelnemer gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt 

van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie of 

kennissenkring koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Alle partijen dragen hierin een grote eigen 

verantwoordelijkheid.  

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt 

beantwoord, mag de deelnemer de accommodatie NIET betreden. De deelname moet worden 

uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:  

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)               

klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?  

2. Heb je op dit  moment een huisgenoot/gezinslid/vaste partner met koorts en/of                  

benauwdheidsklachten?  

3. Heb je COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen                  

7 dagen vastgesteld?  

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste partner met COVID-19 (vastgesteld met een                 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze                  

huisgenoot/gezinslid/vaste partner terwijl hij/zij nog klachten had?  

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19                  

is vastgesteld? 

 

IN EN ROND DE ACCOMMODATIE  

 

1.  Ventilatie  

De organisator zorgt er voor dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om 

de lucht te  kunnen verversen. De organisator volgt de geldende richtlijnen en 

onderhoudsinstructies voor het ventilatie-  en/of airconditioningsysteem.  

2.  Aanwezigheid accommodatie  

  In aanvulling op wat staat bij gezondheidscheck/triage, geldt het volgende met betrekking tot  

  aanwezigheid van deelnemers in een accommodatie.  

De organisator zorgt ervoor dat hij te allen tijde weet wie er aanwezig is in een  

accommodatie. Dit wordt tijdelijk vastgelegd, ten behoeve van eventueel Bron- en 

contactonderzoek COVID-19.  


