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Protocol werkwijze kleinschalige evenementen tijdens COVID-19
We hebben onderstaand protocol met hygiëne en social distancing maatregelen en aangepaste
werkwijze opgesteld voor evenementen en activiteiten uitgevoerd door de Be Event Group, zolang de
1,5 meter maatregel ingevoerd is. Dit protocol zal worden geüpdatet indien nieuwe maatregelen worden
genomen die op onderstaande werkwijze gevolgen hebben. Hierbij vragen we u om dit document goed
door te lezen en door te sturen naar alle deelnemers.

Social Distancing
Alle personeelsleden en deelnemers dienen te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De
ruimte of locatie waar de deelnemers en/of personeelsleden zich bevinden dient daar dus groot genoeg
voor te zijn en goed geventileerd te worden. Men schudt géén handen en zorgt bij hoesten of niezen dat
dat in de binnenkant van de elleboog gebeurt.
Onze instructeur zal bij de start van het evenement nogmaals het belang van 1,5 meter afstand
benadrukken.

Beschermingsmaatregelen en materialen
Om zo veilig en goed mogelijk onze evenementen door te laten gaan, vragen we uw aandacht voor
onderstaande maatregelen. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om voorafgaand aan het
evenement contact met ons op te nemen.
o

o
o

o

o

o

Instructeurs en deelnemers wordt gevraagd regelmatig en in ieder geval vlak voor de activiteit 20
seconden hun handen te wassen met zeep, hierbij de richtlijnen van het RIVM volgend voor
goede handhygiëne (zie appendix).
We maken kleine teams (maximaal 4 personen per team)
Indien nodig zullen we níet met alle teams tegelijk de activiteit starten en eindigen, maar juist
gefaseerd. Dit betekent dat we kunnen vragen om een x aantal deelnemers later of juist eerder
te laten arriveren en/of de locatie te laten verlaten.
Opdrachten en vragen tijdens activiteiten zullen zoveel mogelijk via de Be Event Group app op
telefoon van de deelnemers worden aangeboden. De opdrachten en vragen zijn aangepast zodat
deze mogelijk zijn zolang de COVID-19 maatregelen gelden.
De centrale prijsuitreiking kan alleen met kleine groepen en een klein aantal teams uitgevoerd
worden, mede afhankelijk van de beschikbare ruimte. Prijzen worden contactloos uitgedeeld (zie
beschrijving voorbeeld uitvoering kleinschalig evenement). Het is mogelijk dat we van een
centrale prijsuitreiking afzien indien de groepsgrootte dat niet toelaat of de beschikbare ruimte
daar niet geschikt voor is.
Bij fiets- en eco-solextochten zullen we desinfecterende spray gebruiken voor handvaten en
zadels voor en na gebruik.
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Verder zal aanwezig zijn:
o
o
o
o

Desinfecterende handgel voor het ontsmetten van de handen voor de deelnemers en
instructeurs, indien er geen water en zeep beschikbaar is.
Wegwerphandschoenen indien er attributen vastgehouden dienen te worden, zoals hamers en
beitels bij het ijssculpturen.
Papieren wegwerpdoekjes.
Vuilniszakken om gebruikte materialen (papieren doekjes, wegwerphandschoenen) veilig in te
deponeren.

Mogelijke evenementen tijdens COVID-19 maatregelen
Ondanks de social distancing en andere voorzorgsmaatregelen kunnen we voor u toch een leuk uitje
verzorgen! De mogelijke evenementen zijn onder andere:
o
o
o
o
o
o
o

Fietstochten
Solex tochten
Whatsapp of iPad duindropping
City Games met app begeleiding
Autopuzzeltocht (alleen voor gezinnen die met elkaar in huis wonen)
IJssculpturen
Air Crash Investigation Game

Deze evenementen zullen op onze websites aan worden gemerkt als ‘mogelijk met social distancing’. Als
u een leuk evenement ziet waar dit niet bij staat, vraag dan naar de mogelijkheden. Het is wellicht goed
mogelijk om dit evenement met kleine aanpassingen ook social distancing proof te maken!

Mogelijkheden catering indien horeca niet open is
We gaan ervan uit dat, wanneer wij evenementen kunnen verzorgen met inachtneming van de
maatregelen rondom social distancing, de restaurants en cafés ook weer open zullen zijn. Wel kunnen de
mogelijkheden wat beperkt zijn. Mochten de restaurants nog niet open zijn en/of de mogelijkheden zijn
niet toereikend voor jullie evenement, dan kunnen wij ook een lunch of snackpakket verzorgen.
o
o

Lunchpakket (twee belegde bolletjes, krentenbol, stuk fruit en pakje of blikje drinken)
Snackpakket (stuk fruit, snackreep en pakje of blikje drinken)

Deze pakketten worden uitgestald op een tafel of in een krat, waarbij de deelnemers zelf om de beurt
een pakket pakken, zodat de minimale 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. De deelnemers dienen zelf
een tas mee te hebben genomen waar ze hun eigen pakket in kunnen vervoeren. De inhoud kan worden
genuttigd tijdens de activiteit of na afloop.
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Uitsluiting deelnemers en personeel bij milde gezondheidsklachten
Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van het RIVM. Indien een van de deelnemers last heeft van milde
gezondheidsklachten, wordt hij of zij uitgesloten van deelname, aangezien hij/zij thuis hoort te blijven.
Bij zware gezondheidsklachten zoals benauwdheid en koorts boven de 38 graden geldt dit
vanzelfsprekend ook. Wij hebben geen thermometer en zullen de deelnemers niet actief op verhoging
controleren, maar kunnen alleen bij duidelijke verkoudheid de deelnemer uitsluiten van deelname. Wel
doen wij óók een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om de richtlijnen van het RIVM aan te
houden. Uiteraard zullen onze instructeurs ook alleen een evenement begeleiden indien zij klachtenvrij
zijn. Zie de appendix voor een uitgebreide beschrijving richtlijnen en leefregels van het RIVM.
o
o
o
o
o

Niezen
Keelpijn
Loopneus
Licht hoesten
Verhoging tot 38 graden

Voorbeeld uitvoering kleinschalig evenement
Een City Game kan gespeeld worden door deelnemers met in achtneming van de COVID-19 maatregelen.
Dit wordt mogelijk gemaakt door kleine teams van maximaal 4 deelnemers te vormen, waarbij men op
afstand kan communiceren en opdrachten kan doen. De teams krijgen beurtelings door de instructeur op
1,5 meter afstand de speluitleg. Pas als het eerste team is vertrokken, kan het volgende team uitleg
krijgen van de instructeur. Als het een grotere groep betreft, kan er voor worden gekozen om de
deelnemers gefaseerd te laten arriveren op de startlocatie en dus ook na elkaar te laten starten. Iedere
deelnemer gebruikt zijn of haar eigen smartphone met dezelfde Be Event Group App erop geïnstalleerd.
Hierdoor kan iedereen tegelijk dezelfde opdrachten en vragen zien. De opdrachten zijn dusdanig
aangepast waardoor men op 1,5 meter afstand en zonder spullen van elkaar aan te raken deze
opdrachten kunnen uitvoeren. Een voorbeeld: ‘maak een foto waarbij het lijkt alsof je hoger bent dan
een flatgebouw’.
Antwoorden op vragen en opdrachten worden doorgestuurd per whatsapp naar de instructeur, die
hierdoor op afstand de puntentelling kan doen. Na afloop is er alleen een centrale prijsuitreiking als er
1,5 meter afstand gehouden kan worden, bijvoorbeeld bij maximaal 2 teams op een plein, of in een grote
ruimte zoals in de hangaar bij de Air Crash Investigation Game. De prijzen (handdoekjes) worden op tafel
of op de grond gelegd en door de betreffende teamleden beurtelings gepakt. Bij een groter aantal
deelnemers kan er geen centrale prijsuitreiking plaats vinden, zeker als de teams gefaseerd zijn
opgestart en dus ook na elkaar eindigen en weer naar huis gaan. Dan krijgen de deelnemers bijvoorbeeld
via een groepsapp te horen wie er heeft gewonnen, of na afloop via de mail.
Nog kleinere teams zijn ook mogelijk, waarbij de deelnemers per twee personen of alleen op pad gaan
maar onderling contact houden via whatsapp of een vergelijkbare communicatie app.
Bij het gebruik van voertuigen, zoals een fiets of elektrische brommer, worden de handvaten en zadels
voor en na gebruik van de deelnemer ontsmet door de instructeur of verhuurder van het voertuig,
vergelijkbaar met karren bij de supermarkt. Ook bij het gebruik van materialen, zoals een iPad van de Be
Event Group, worden deze voor en na gebruik ontsmet door de instructeur.
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Appendix Toelichting Maatregelen
Handhygiëne volgens RIVM richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen:
Maak je handen goed nat.
Neem wat vloeibare zeep uit een pompje.
Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met
zeep.
Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in.
Wrijf ook tussen de vingers.
Neem ook de polsen mee.
Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.
Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.

Symptomen Covid-19
De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de
merken. Anderen worden ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en de ziekte, varieert
van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gaan wij uit van maximaal 14 dagen. Het belangrijkste advies: blijf
thuis bij de volgende klachten:
•
•
•
•
•
•

Verkoudheid
Niezen
Hoesten
Keelpijn
Moeilijk ademen
Koorts

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot
andere mensen. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.
Belangrijk: Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.

