PUBLIEKSEVENEMENTEN
BINNEN
NIET-DYNAMISCH

MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

CODE GEEL

CODE ORANJE*

CODE ROOD*

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

verplicht

verplicht

geen CST

verplicht vanaf 50 pers.

verplicht vanaf 50 pers.

CO2-meter, risco-analyse
& actieplan

streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)
luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1500 ppm (18m3) **

streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)
luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1200 ppm (25m3) **

/

verplicht
(optie compartimentering)

verplicht
(geen optie compartimentering)

plafonds mogelijk

plafonds mogelijk

60-90% bezetting ***

50-70% bezetting***

CROWDMANAGEMENT

CAPACITEIT

geen beperking

BINNEN
DYNAMISCH
MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

Zittend publiek dat in stilte toekijkt of roept, juicht, meezingt.
Onder meer bioscoop, theater, boekvoorstelling, bedrijfsseminarie, studiedag,
sales meeting, client event, sportwedstrijd met zitjes.

Publiek dat rechtstaat, rondloopt, sterk met elkaar ageert.
Onder meer staand congres, event met dansen, personeelsfeest.

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

verplicht voor personeel

geen CST

verplicht + (optioneel) sneltest
(RAT)

CO2-meter, risco-analyse
& actieplan

streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)
luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1500 ppm (18m3) **

CROWDMANAGEMENT

/

verboden

verplicht
(optie compartimentering)

plafonds mogelijk

CAPACITEIT

geen beperking
60-90% bezetting ***

* Overlegcomité bepaalt of code oranje - rood moet worden toegepast vanaf 100-200 deelnemers
** Na het overschrijden van de limietwaarde moet vanaf de volgende activiteit de capaciteit beperkt worden om de
limietwaarde te respecteren.
*** Afwijking capaciteit en plafond mogelijk bij respect luchtkwaliteitsnorm
opmerking: horeca-functie volgt regels horeca

BUITEN
NIET-DYNAMISCH

MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET
LUCHTKWALITEIT

CODE GEEL

CODE ORANJE*

CODE ROOD*

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

aanbevolen wanneer
geen veilige afstand

verplicht

geen CST

verplicht vanaf
capaciteit 100 pers.

verplicht vanaf
capaciteit 100 pers.

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en/of
overdekt terras

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en/of
overdekt terras

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en/of
overdekt terras

/

verplicht
(optie compartimentering)

verplicht
(geen optie compartimentering)

plafonds mogelijk

plafonds mogelijk

60-90% bezetting

50-70% bezetting

CROWDMANAGEMENT

CAPACITEIT

geen beperking

BUITEN
DYNAMISCH
MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET
LUCHTKWALITEIT
CROWDMANAGEMENT

CAPACITEIT

Overwegend zittend consumeren publiek, soms rustig bewegend.
Onder meer buitenconcert, buitenbioscoop, outdoor theater,
voetbalwedstrijd, wielrennen.

Rondlopend publiek, sterk met elkaar interagerend.
Muziekfestival, staand concert. Onder meer buitenfeest.

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

verplicht voor personeel

verplicht

geen CST

verplicht vanaf
capaciteit 100 pers.

verplicht vanaf
capaciteit 100 pers.

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en/of overdekt terras

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en/of overdekt terras

afgesloten tent
of overdekt terras verboden

/

verplicht
(optie compartimentering)

verplicht
(met optie compartimentering)

plafonds mogelijk

met plafonds,
max. 1000/compartiment

60-90% bezetting

50-70% bezetting

geen beperking

* Overlegcomité bepaalt vanaf hoeveel deelnemers code oranje - rood moeten worden toegepast
opmerking: horeca-functie volgt regels horeca

HORECA
BINNEN
NIET-DYNAMISCH
MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

SLUITINGSUUR

CAPACITEIT

Overwegend zittend consumerend publiek, soms rustig bewegend.
Onder meer restaurants,cafés, zittende cafés met bedienend personeel,
maaltijd in groep (rouw), catering op recepties.

CODE GEEL

CODE ORANJE

CODE ROOD

FFP2 aangeraden voor
medisch kwetsbare mensen

verplicht voor personeel

verplicht voor klanten
en personeel

geen CST

verplicht

verplicht

CO2-meter, risco-analyse
& actieplan

geen sluitingsuur

geen beperking

streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)
luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1500 ppm (18m3)*

streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)
luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1200 ppm (18m3)*

geen sluitingsuur

23.00u - 1.00u

plafonds mogelijk

6 personen/tafel,
geen rechtstaand
consumeren/toog **

plafonds mogelijk

BINNEN
DYNAMISCH
MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

SLUITINGSUUR

Publiek dat actief rondloopt, danst, roept, sterk met elkaar interageert.
Onder meer nachtleven, danscafés, cafés, maaltijd in groep.

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

verplicht voor personeel

geen CST

verplicht
+ optioneel sneltest (RAT)

CO2-meter, risco-analyse
& actieplan

streefwaarde 900ppm
(40m3 ventilatie)
luchtzuivering vanaf 1200ppm
limietwaarde 1500 ppm (18m3)*

geen sluitingsuur

verboden

geen sluitingsuur

plafonds mogelijk

CAPACITEIT

geen beperking
[60%-80%] bezetting**

* Na het overschrijden van de limietwaarde moet vanaf de volgende activiteit de capaciteit beperkt worden
om de limietwaarde te respecteren.
* * Afwijking bezettingscapaciteit en plafond mogelijk bij respect luchtkwaliteitsnorm 900ppm (of 40m3)

BUITEN
NIET-DYNAMISCH

MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET
LUCHTKWALITEIT
SLUITINGSUUR

Overwegend zittend consumeren publiek, soms rustig bewegend.
Onder meer terrassen.

CODE GEEL

CODE ORANJE

CODE ROOD

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

verplicht voor personeel

verplicht voor klanten
en personeel

geen CST

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers.
(indien publieksevenement)

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers.
(indien publieksevenement)

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en overdekt terras

binnenluchtnormen voor afgesloten tent en overdekt terras

binnenluchtnormen voor afgesloten tent en overdekt terras

geen sluitingsuur

geen sluitingsuur

23.00u - 1.00u

plafonds mogelijk

CAPACITEIT

geen beperking

plafonds mogelijk
rechtsstaand consumeren
niet toegestaan

BUITEN
DYNAMISCH

Rondlopend publiek, sterk met elkaar interagerend.
Onder meer buitenfeest.

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

verplicht voor personeel

verplicht voor klanten
en personeel

geen CST

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers.
(indien publieksevenement)

verplicht
vanaf capaciteit 100 pers.
(indien publieksevenement)

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en overdekt terras

binnenluchtnormen voor
afgesloten tent en overdekt terras

afgesloten tent en overdekt
terras verboden

SLUITINGSUUR

geen sluitingsuur

geen sluitingsuur

23.00u - 1.00u
verplicht crowdmanagement

CAPACITEIT

geen beperking

plafonds mogelijk

plafonds mogelijk

MONDMASKERS
COVID SAFE TICKET
LUCHTKWALITEIT

VRIJETIJDSACTIVITEITEN IN GROEP
(CULTUUR, JEUGD, SPORT)

BINNEN
NIET-DYNAMISCH & DYNAMISCH

MONDMASKERS
VEILIGE AFSTAND
COVID SAFE TICKET

OVERNACHTING

LUCHTKWALITEIT

CAPACITEIT

Onder meer bestuursvergadering, workshop, repetitie,
sportactiviteiten jeugdwerk, kampen (jeugd-sport-cultuur), stages.

CODE GEEL

CODE ORANJE

CODE ROOD

FFP2 aangeraden voor medisch
kwetsbare mensen

bij contact met externen,
geldende regels samenleving*

verplicht, met respect
leeftijdsregels*

/

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

geen CST

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

geen beperking

kinderen: sterke aanbeveling
zelftest (aan ouders)
volwassenen: aanbeveling zelftest

kadervorming jeugdwerk:
aanbeveling PCR/RAT voor en
zelftest na
kinderen: sterke aanbeveling
zelftest (aan ouders)

extra aandacht voor ventilatie

ruimtes goed geventileerd
CO2-meter aanbevolen,
actieplan, tussentijds verluchten
aanbevolen

ruimtes goed geventileerd
CO2-meter aanbevolen,
actieplan, tussentijds verluchten
aanbevolen

geen beperking

100-200 deelnemers**

50-100 deelnemers
(dynamisch & niet-dynamisch)**

* tenzij activiteit niet toelaat of zittend op veilige afstand
** n.v.t. op sport, met uitzondering van sportkampen waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en jeugdkampen
opmerking: horeca-functie volgt regels horeca

BUITEN
NIET-DYNAMISCH & DYNAMISCH
MONDMASKERS
VEILIGE AFSTAND
COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

CAPACITEIT

Onder meer bestuursvergadering, workshop, repetitie,
sportactiviteiten, jeugdwerk, kampen (jeugd-sport-cultuur), stages.

geen beperking

enkel bij contact met externen,
volgens geldende regels
samenleving*

volgens geldende regels
samenleving*

/

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

geen CST

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

/

tenten goed verluchten**

tenten goed verluchten**

geen beperking

geen beperking

50-200 deelnemers***

* Tenzij activiteit niet toelaat of zittend op veilige afstand.
** Alleen tenten toegestaan waarvan ten minste twee grote zijden volledig open en vrij zijn.
Andere tenten, zie regels voor binnen.
*** N.v.t. op sport, met uitzondering van sportkampen waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en jeugdkampen
opmerking: horeca-functie volgt regels horeca

