
Coronaregels in fase geel voor het gebruik van lokalen in O.C. Runkst (versie 10.03.2022) 

 

Rekening houdend met de beslissingen van de federale en Vlaamse overheid die ingingen op 7 maart 

2022 en met het aangepaste Basisprotocol Cultuur van 7 maart 2022 heeft de RVB van O.C. Runkst 

ook haar regels voor het gebruik van lokalen in het OC aangepast. 

 

Ook al vallen de meeste regels weg, toch wil de RVB er op wijzen dat de corona-epidemie niet voorbij 

is en dat de gebruikers, organisaties en verenigingen nog steeds de nodige voorzichtigheid hanteren 

om te voorkomen dat zij aan de basis liggen van nieuwe besmettingen. 

 

Alle activiteiten en feesten kunnen opnieuw georganiseerd worden zonder beperkingen inzake 

aantallen (behalve de maximumcapaciteit van de betrokken lokalen), zonder gebruik van een 

mondmasker en zonder verplichtingen inzake  het Covid Safe Ticket. 

 

Wel suggereren we dat er nog steeds een coronaverantwoordelijke wordt aangeduid die aandacht 

heeft voor het opvolgen van volgende aandachtspunten: 

 

1. Blijf meedelen aan uw deelnemers dat ze beter thuis blijven in geval van griepsymptomen. 

 

2. Voor medisch kwetsbare personen wordt nog steeds aangeraden om een mondmasker te 

gebruiken in geval van nauw contact met meerdere personen. 

 

3.  Er wordt een CO²-meter ter beschikking gesteld om de verluchting van de lokalen tijdens de 

activiteit goed te kunnen opvolgen. Ventilatie speelt een cruciale rol bij het beperken van het 

besmettingsrisico. Zorgen voor regelmatige luchtverversing kan door het regelmatig openen van 

ramen/deuren en/of het gebruik van de ventilatiesystemen (grote zaal en Shelter). 

 

Indien de CO²-meter de waarde 900 ppm nadert moet men dringend ageren (liefst al preventief op 

een lagere waarde). Boven de 1200 ppm blijft er een groot risico op verspreiding van virussen onder 

de deelnemers. Een regelmatige monitoring van de CO²-meter blijft dus van groot belang. 

 

4. Veiligheid en preventie blijft een aandachtspunt. Handen ontsmetten of regelmatig handen 

wassen blijven belangrijk. Afstand houden (1.5 m) en contacten beperken blijven aandachtspunten 

voor kwetsbare personen. Om deelnemers gerust te stellen suggereren we om bij de toegang nog 

ontsmettingsmiddelen ter beschikking te stellen (bij voorkeur een vluchtige alcoholgel). 

 

5. De vereniging of privé-organisator zorgt ervoor dat de coronaverantwoordelijke beschikt over 

voldoende ontsmettingsmiddel voor de handen bij de inkomhal, ontsmettingsproduct voor  

toiletbrillen, wasbakjes en deurklinken en ook handdoeken en/of schoteldoeken die telkens terug 

moeten meegenomen worden en gewassen op minstens 60 graden. 

 

6. . Het O.C. Runkst stelt nog steeds afwasproduct, spoelmiddel voor glazen, evenals vloeibare zeep 

en papieren handdoekjes in het sanitair ter beschikking aan gebruikers van de lokalen.  

Tafels en stoelen goed afkuisen met water en afwasproduct blijft van groot belang, evenals het goed 

reinigen van keukengerief, servies en bestek met warm water en afwasproduct en het grondig 

spoelen van glazen met water en spoelmiddel.  

 

O.C. Runkst wenst jullie een aangename, veilige en ontspannende activiteit!  


