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Algemeen secretariaat

Activiteiten vanaf 29 juli 2020
Om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan zijn er opnieuw enkele verstrengingen doorgevoerd. Zo mag je in je privé-bubbel slechts 5 mensen bovenop je gezin hebben
waarmee je nauw contact hebt.
In het ministerieel besluit is er ook verduidelijkt dat activiteiten binnen het sociaalcultureel werk wél nog steeds mogen georganiseerd worden, op volgende voorwaarden:
 Er zijn maximum 50 personen aanwezig op de activiteit, begeleider inbegrepen.
 Iedereen draagt altijd een mondmasker (ook bij buitenactiviteiten).
 Iedereen houdt ten allen tijde 1,5 m afstand van elkaar.
 Er wordt een risicoanalyse opgemaakt van de activiteit.
 Er wordt een draaiboek opgemaakt voor de activiteit.
 Er wordt nagegaan bij de eigen gemeente of stad of de activiteit mag doorgaan. Zij
kunnen en mogen strengere regels hanteren dan diegene gepubliceerd in het ministerieel besluit.
 De deelnemers schrijven zich op voorhand in.
 Je houdt de gegevens van de deelnemers twee weken bij.
We roepen wel op om voorzichtig te zijn. Ben je niet zeker of een activiteit veilig kan
doorgaan? Bespreek het dan met je educatief medewerker en samen kan je een beslissing
nemen of je de activiteit al dan niet laat doorgaan.
We verwijzen graag nog eens naar de ‘Heet van de Naald’ die verscheen eind juni.
Daarin staan alle maatregelen op een rij en heb je ook bijhorende documenten (bv. draaiboek, risicoanalyse).
Let op! Vanaf nu is een mondmasker dragen tijdens de activiteiten verplicht. Dit is niet
opgenomen in de laatste ‘Heet van de Naald’.
Wegens de vakantieperiode en de strenge maatregelen in de provincie Antwerpen kan
communicatie met het alg. secretariaat moeilijk zijn. Heb je vragen of wil je meer
informatie: Joycka Neirinck, educatief medewerker West-Vlaanderen
joycka@vlaamseactievesenioren.be of 0486-24 49 29
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