GENERAL
Covid
GUIDELINES

Brussels Expo stelt haar klanten ruimtes en infrastructuren ter beschikking die voldoen aan
de strengste gezondheidsnormen met UV-C-luchtreiniging, Covid-Safe signalisatie aan de
buiteningangen en in de sanitaire ruimtes, een digitaal persoonsidentificatiesysteem, een
ticketsysteem met tijdslot, een voorraad van chirurgische mondmaskers, hydroalcoholische gel
dispensers en contactloze apparatuur.
Als locatie stelt Brussels Expo haar ervaren Covid-coördinatoren voor aan de organisatoren,
zodat zij het officiële Covid-protocol voor hun evenement kunnen definiëren en uitvoeren.
De onderstaande bepalingen zijn algemeen, gebaseerd op de geldende verplichtingen
zoals gedefinieerd door de Nationale Veiligheidsraad en moeten worden aangevuld in
overeenstemming met de door de Stad Brussel verleende afwijkingen voor de sites van Brussels
Expo en de specifieke kenmerken van elk evenement:

Social dista n cin g
•
•

Het dragen van een mondmasker is verplicht op de site

•

Het opstellen van een circulatieplan voor voetgangers om kruisingen van
voetgangersstromen te vermijden of te beperken

Een afstand bewaren van 1,5 m tussen de personen of volgens de specifieke regels
die van toepassing zijn (zitplaatsen)

• Ervoor zorgen dat de quota's van de personen die op de site aanwezig zijn
te allen tijde worden gerespecteerd

Ontsmett in g
•
•
•
•
•

Verplichte gebruikt van hydroalcoholische gel voordat personen de site betreden
Handreiniging tijdens het evenement mogelijk maken en sterk aanbevelen
Definiëren van een specifiek reinigingsprotocol voor aan contact blootgestelde ruimtes
Garantie van UV-C luchtreiniging en toevoer van verse lucht
Voorrang geven aan contactloze apparatuur en contante betalingen

Com m unicatie
•
•
•
•
•

Opstellen van een gedetailleerd communicatieplan voor en tijdens het evenement
Dagelijkse identificatie van alle categorieën van personen die op de site aanwezig zijn
Definiëren van aanvullende signalisatie die op de plaats van het evenement moet worden geïnstalleerd
Bepalen van de na te leven instructies en verplichtingen van het personeel en de onderaannemers
Beheer van de contactendatabase(s) gedurende 14 dagen volgens de geldende wetgeving

Onze
Covid
Coördinatoren
David Lambert
T. +32 (0)2 658 42 47
Christophe Poignant
T. +32 (0)2 658 42 46
covid@brussels-expo.be

