VEILIGHEIDSPLAN
i.f.v. corona
De Markthallen – Herk-de-Stad
versie 01/09/2020
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ALGEMENE AFSPRAKEN
1. INLEIDING
Dit protocol baseert zich op de veiligheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. In
functie van zowel versoepelingen als verstrengingen van deze algemene
veiligheidsmaatregelen kan ook dit protocol worden gewijzigd. Elke wijziging zal steeds naar
de gebruikers/bezoekers worden gecommuniceerd en bovendien worden geafficheerd. Voor
bijkomende informatie kunnen bezoekers en gebruikers van De Markthallen steeds op
demarkthallen@herk-de-stad.be 013/35 99 50.
Dit veiligheidsplan is gebaseerd op een risicoanalyse i.s.m. de gemeentelijke preventiedienst
en op volgende algemene documenten/richtlijnen: generieke gids van de FOD WASO,
basisprotocol cultuur en de sectorgids van oKo en SFP.

2. ALGEMENE AFSPRAKEN
2.1. Mondmasker verplicht!
Alle bezoekers/gebruikers (vanaf 12 jaar) dragen verplicht een mondmasker:
- bij het binnenkomen in De Markthallen
- wanneer men zich begeeft in publieke zones: inkomhal, tentoonstellingsruimte,
gangen en toiletten
- tijdens het bijwonen van podiumactiviteiten in de polyvalente zaal
Het mondmasker mag worden afgezet:
- wanneer je op je plaats zit in het lokaal
- wanneer je op je plaats zit in de polyvalente zaal voor een activiteit waarbij het
podium niet wordt gebruikt
- wanneer je het gebouw verlaten hebt
2.2. Handen ontsmetten
Aan de ingang staat een ontsmettingszuil met desinfecterende handgel. Iedere
bezoeker/gebruiker ontsmet bij het betreden van De Markthallen de handen.
2.3. In- en uitgang en looplijnen
- door middel van enkele nadarhekken is er buiten een gescheiden in- en uitgang gemaakt
- bezoek/gebruik van de polyvalente zaal: ingang langs rechts; uitgang langs links en/of via
de nooduitgang; er is voorzien in de nodige signalisatie
- in de gangen en trappenhallen wordt steeds rechts gehouden; er is voorzien in de nodige
signalisatie
- op drukkere momenten rekenen we op het gezond verstand van alle bezoekers/gebruikers
om afstand te bewaren en indien nodig even te wachten om anderen te laten passeren
- hou de nodige afstand aan het onthaal
2.4.
Veilige toiletten
- in de toiletten is een mondmasker verplicht!
- hou de nodige afstand; wacht indien nodig in de gang
- ontsmet na gebruik van het toilet: het toilet en de deurklinken
- was je handen grondig
2.5.Ventilatie
Zet in de mate van het mogelijke bij een activiteit in een lokaal een raam en/of deur open
zodat de ruimte constant geventileerd wordt.
Let er wel op dat je activiteit niet storend is voor gebruikers/bezoekers in andere lokalen.
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De polyvalente zaal wordt tussen de verschillende activiteiten zoveel mogelijk geventileerd.
Het verluchtingssysteem van de zaal werd aangepast zodat er enkel verse buitenlucht wordt
aangezogen.
In de toiletten en artiestenruimte is een luchtafzuiging voorzien.

3. GEBRUIK LOKALEN

3.1. Coronaverantwoordelijke en ERMscan
Bij de organisatie van activiteiten is het niet de beheerder (gemeente) maar wel de
organisator verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen.
Maak voor je activiteit een draaiboek. Voor de organisatie van grotere activiteiten raden we
aan om vooraf de ERMscan in te vullen (www.covideventriskmodel.be). Deze scan bied je
als organisator een goed afwegingskader en brengt eventuele knelpunten duidelijk aan het
licht.
Organisatoren duiden een coronaverantwoordelijke (of een team van meerdere personen)
aan die tijdens de activiteiten instaat voor de toepassing van de veiligheidsmaatregelen.
Hij/zij zorgt er ook voor dat al de maatregelen op voorhand worden gecommuniceerd aan de
deelnemers/bezoekers van zijn/haar activiteit.
Indien nodig kan op verzoek van de organisator en/of De Markthallen steeds een extra
veiligheidsoverleg worden voorzien. Bijvoorbeeld wanneer meerdere organisatoren
ongeveer gelijktijdig een activiteit hebben waarbij een grote(re) publieksopkomst wordt
verwacht.

3.2.Maximum capaciteit per lokaal
- per lokaal is een maximaal aantal ZITTENDE bezoekers/gebruikers toegelaten
Lokalen 12 en 13: 6 personen per lokaal + 1 lesgever
Lokalen 14 en 21: 12 personen + 1 lesgever
Lokaal 11: 22 personen
Tentoonstellingsruimte: in uitzonderlijke gevallen kan de tentoonstellingsruimte gebruikt
worden als vergaderlokaal met een maximum van 30 zittende personen
-Tafels en stoelen staan coronaproof opgesteld in de lokalen en moeten altijd teruggezet
worden in de originele opstelling. De nodige signalisatie is voorzien.
-voor een veilig gebruik van de tentoonstellingsruimte rekenen we in eerste instantie op het
gezond verstand van alle bezoekers. De opstelling van iedere tentoonstelling is immers
anders. Maximaal mogen er 12 personen tegelijk aanwezig zijn. Respecteer steeds de
afstandsmaatregel van 1,5m. Bezoekers van een vernissage en/of finisage dienen zich
steeds vooraf in te schrijven.
3.3.Aanwezigheden registreren
Organisatoren moeten bij elke activiteit deelnemers registreren op een lijst in functie van
‘contact tracing’. Deze registratie moet gebeuren door een volwassene (minimum 18 jaar).
3.4. Specifieke maatregelen i.f.v. de activiteit Aanwezigheden registreren
De organisator houdt steeds rekening met eventuele specifieke veiligheidsmaatregelen
voor zijn (deel-)sector. Deze bijkomende maatregelen kunnen nooit in strijd zijn met dit
veiligheidsprotocol!
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3.5. Ontsmetten
De organisator ontsmet na afloop eventuele gebruikte materialen van De Markthallen en de
tafels.
3.6. Geen catering
Drinken en eten is in de vergaderlokalen niet toegestaan.

4.GEBRUIK SCHOUWBURG

4.1. Coronaverantwoordelijke en ERMscan
Bij de organisatie van activiteiten is het niet de beheerder (gemeente) maar wel de
organisator verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen.
Een voorafgaande ERMscan (www.covideventriskmodel.be is verplicht voor iedere activiteit
in de polyvalente zaal. Een kopie van deze scan wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de
activiteit bezorgd aan De Markthallen.
Bij een activiteit waarbij eten en drinken wordt voorzien volgt de organisator de
veiligheidsmaatregelen voor de horeca horecaprotocol.
Organisatoren duiden een coronaverantwoordelijke (of een team van meerdere personen)
aan die tijdens de activiteiten instaat voor de toepassing van de veiligheidsmaatregelen.
Hij/zij zorgt er ook voor dat al de maatregelen op voorhand worden gecommuniceerd aan de
deelnemers/bezoekers van zijn/haar activiteit.
Indien nodig kan op verzoek van de organisator en/of De Markthallen steeds een extra
veiligheidsoverleg worden voorzien. Bijvoorbeeld wanneer meerdere organisatoren
ongeveer gelijktijdig een activiteit hebben waarbij een grote(re) publieksopkomst wordt
verwacht.

4.2.Maximum capaciteit
Bij podiumactiviteiten: theateropstelling met tribune
-in afwijking op de algemene afstandsregel van 1,5m dient er voor podiumactiviteiten maar
een afstand van één meter te worden gerespecteerd. Concreet wordt tussen elke bubbel van
bezoekers telkens één zitplaats open gelaten
-op de tribune mogen alle rijen worden gebruikt vermits bezoekers permanent hun
mondmasker moeten ophouden
-maximum aantal bezoekers: 120
Bij andere activiteiten: tafels en stoelen
-de algemene afstandsregel van 1,5m tussen bubbels is van toepassing
- bezoekers blijven zoveel mogelijk zitten
- maximum aantal bezoekers: 70
Activiteiten met een staand publiek zijn niet toegelaten!
4.3.Aanwezigheden registreren
Organisatoren moeten bij elke activiteit deelnemers registreren op een lijst in functie van
‘contact tracing’. Deze registratie moet gebeuren door een volwassene (minimum 18 jaar).
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4.4. Onthaal bezoekers
- de organisator voorziet minstens twee onthaalmedewerkers voor de ticketcontrole en
plaatsaanduiding (bij voorkeur worden bezoekers in hun bubbel tot aan hun zitplaatsen
begeleid)
- bubbels worden in één keer toegelaten en dienen zich dus voltallig aan te melden aan
het onthaal. Opgelet! Laatkomers krijgen GEEN toegang meer
- éénmaal binnen is het niet mogelijk de zaal te verlaten
- er kan niet worden afgeweken van de vooraf toegewezen zitplaatsen!
- zaaldeuren gaan slechts open 30 minuten voor aanvang van de voorstelling (15
minuten op voorhand wanneer er maximaal 60 bezoekers zijn)
- na het einde van de voorstelling verlaat het publiek rij per rij de zaal via de aparte
uitgang en/of via de nooduitgang aan de zijkant van de zaal.
- de eerste rij van de tribune wordt steeds voorbehouden voor personen met een
beperking
- bij podiumactiviteiten houdt elke bezoeker permanent een mondmasker op
- het is NIET mogelijk om via De Markthallen naar De Gulden Mortier te gaan. De deur
naar de taverne blijft gesloten. De taverne is dus enkel en alleen bereikbaar via de eigen
ingang aan de markt.
- bezoekers houden hun ticket duidelijk zichtbaar klaar
- er is GEEN vestiaire. Bezoekers leggen hun jas e.d. onder hun zitplaats. Grote zaken
(vb. buggy’s of grote tassen) worden thuis of in de wagen gelaten.
- Communiceer de belangrijkste veiligheidsmaatregelen nog eens kort bij de start van je
activiteit
4.5. Specifieke maatregelen i.f.v. de activiteit
De organisator houdt steeds rekening met eventuele specifieke veiligheidsmaatregelen
voor zijn (deel-)sector. Deze bijkomende maatregelen kunnen nooit in strijd zijn met dit
veiligheidsprotocol!

4.6. Ontsmetten
De organisator dient na afloop de tafels, toog en werkbladen in de keuken te ontsmetten.

5. AFSPRAKEN VOOR ARTIESTEN EN EXTERNE TECHNISCHE CREW
5.1.Respecteer de basisregels
De algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen rond mondmaskerplicht, handhygiëne,
afstandsregels,… zijn eveneens van toepassing op artiesten en technische crew.
Podium, loskade en backstage zijn enkel toegankelijk voor artiesten, technische crew en
medewerkers van De Markthallen
In de gang en trappenhal is een mondmasker verplicht. Dit mag worden afgezet zodra de
artiest zich op het podium bevindt en/of plaats neemt in de kleedkamer.
5.2. Coronaverantwoordelijk
Ieder gezelschap/artiest beschikt over een coronaverantwoordelijke die:
- verantwoordelijk is voor de toepassing van alle geldende veiligheidsmaatregelen met
bijzonder aandacht voor de regels van toepassing op de artiesten zelf
- een register bijhoudt met de contactgegevens van artiest en technische crew (i.f.v. contact
tracing)
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- fungeert als aanspreekpunt naar De Markthallen.
- veiligheidsafspraken maken deel uit van de technische fiche en worden op voorhand aan
De Markthallen bezorgd
5.3. Maximum capaciteit kleedkamers en eetruimte
Artiesten en/of technische crew krijgen in de mate van het mogelijk op voorhand een ruimte
toegewezen.
- drie kleedkamers: maximum 1 persoon of 2 personen uit dezelfde productiebubbel
- grote loge: maximum 4 personen of 6 personen uit dezelfde productiebubbel
- lokaal 11: maximum 22 personen zittend (i.f.v. eventuele maaltijd)
5.4. Gebruik toiletten en douches
- Gebruik van de douches wordt afgeraden!
- In de backstage zijn twee toiletblokken voorzien. Exclusief te gebruiken door artiesten
en/of technische crew
- respecteer in het toilet de afstandsregel
- ontsmet na gebruik het toilet en de deurklinken
- was grondig je handen
5.5. Gebruik podium (108m2)
- Het aantal personen op het podium wordt steeds beperkt tot het strikt noodzakelijk. Zowel
bij de opbouw/afbraak, repetitie en de voorstelling zelf.
- Tijdens de opbouw/afbraak draagt iedereen op het podium altijd een masker!
- Bij de opbouw/afbraak mogen er maximum 10 personen tegelijk aanwezig zijn op het
podium. We hanteren hier de oppervlakteregel van 10m2 die ook in winkels als richtlijn geldt.
- Tijdens de repetitie/voorstelling mogen er maximaal 27 zittende artiesten en maximaal 10
bewegende artiesten aanwezig zijn op het podium. Voor zittende artiesten baseren we ons
op de regel van 4m2 per persoon; bij bewegende artiesten op de regel van 10m2 per
persoon.
5.6. Technische crew
- technici dragen verplicht een mondmasker:
➢
bij de opbouw/afbraak
➢
tijdens de repetitie of voorstelling wanneer ze op het podium staan
➢
als ze tijdens de voorstelling vanuit de zaal de theatertechniek
bedienen
-externe technici werken enkel met hun eigen materiaal en zorgen ervoor dat dit materiaal
ontsmet wordt
-er wordt op voorhand een taakverdeling afgesproken tussen de technische medewerkers
van De Markthallen en de externe technische crew. Contacten worden tot een absoluut
minimum beperkt
- hoofdtelefoons en andere communicatiemiddelen zijn persoonlijk en worden niet
doorgegeven
-per artiest worden afzonderlijke micro’s, headsets en andere technische hulpmiddelen
voorzien. Deze materialen worden onmiddellijk na elk gebruik door de technici ontsmet.
5.7. Repetities
- repeteren gebeurt steeds o.l.v. een regisseur, orkestleider of productieleider
- met respect voor de spelregels bepaald in 5.5. gebruik podium en 5.6. technische crew
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5.8. Uitzonderingsmaatregelen voor voorstellingen waarbij artiesten zich (veel)
verplaatsen
- Artiesten die voor een specifieke scène of de volledige voorstelling dichter bij elkaar
moeten komen dan anderhalve meter kunnen een ‘productiebubbel’ vormen. Er is geen
maximum op het aantal personen die in deze ‘productiebubbel’ mogen zitten, maar het is
niet de bedoeling dat er massaspektakels gemaakt worden.
- Er wordt een dagelijkse log van temperatuurmeting bij alle personen in deze
‘productiebubbel’ bijgehouden. Deze log wordt op vraag voorgelegd aan de
coronaverantwoordelijk van De Markthallen.
- Alle personen in deze ‘productiebubbel’ ondertekenen een verklaring op eer waarin staat:
(a) Hij/zij/hen neemt de mede-artiesten op in zijn persoonlijke bubbel en
ziet daardoor af van eventuele contacten in de privésfeer.
(b) Hij/zij/hen zal alle door de overheid opgelegde maatregelen tegen de
verspreiding van het Covid-19 virus strikt naleven (ook in de
privésfeer).
(c) Hij/zij/hen heeft de afgelopen 14 dagen geen Covid-19 symptomen
vertoond.
(d) Hij/zij/hen zal de productieverantwoordelijke onmiddellijk melden wanneer
hij/zij/hen één of meerdere sympto(o)m(en) van Covid-19 vertoont.
(e) Hij/zij/hen heeft kennisgenomen van de Covid-19 richtlijnen van het
gezelschap en zal deze ten allen tijde nastreven. Van zodra iemand uit
een ‘productiebubbel’ één of meerdere sympto(o)m(en) van Covid-19
vertoont neemt de rest van die specifieke bubbel contact op met de
huisarts.
5.9. Bijkomende aandachtspunten bij zang, koren en blazers
Zangers en koren
- Stel de zanger vooraan op met de rug naar de andere muzikanten. Het podium bevindt zich
op twee meter van de voorste rij toeschouwers. De zanger bevindt zich dus tijdens het
optreden ver genoeg van het publiek.
- Zet (achtergrond-)zangers ver genoeg uit elkaar. Reken op minstens twee meter. Zet hen
niet tussen andere muzikanten maar vooraan.
- Koorleden dragen verplicht een mondmasker
- Individuele zangers die naar elkaar toe zingen, doen dat met mondmaskers.
- Zangers die op één rij opgesteld staan en niet naar elkaar toe zingen, mogen dat op
anderhalve meter en zonder mondmasker.
- Zangers worden voorzien van een persoonlijke micro of headset. In principe wordt
werkmateriaal niet gedeeld. Indien dit niet anders kan, moet er tussentijds ontsmet worden.
- Koren volgen de leidraad van Koor en Stem (www.koorenstem.be)
Blazers
- Reken minstens een onderlinge afstand van twee meter tussen blazers.
- Voorzie wegwerpdoekjes en een gesloten vuilbak voor het verwijderen van speeksel bij
blazers.
- Ontsmet het zitgebied van blazers extra zorgvuldig.
- Harmonieën en fanfares volgen de leidraad van VLAMO (www.vlamo.be )
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6. PANDEMIESCENARIO’S - KLEURENCODES
Het pandemiescenario met kleurencodes en de verschillende maatregelen en beperkingen
is na te lezen in het Basisprotocol cultuur. Hieronder vind je een overzicht van de
belangrijkste maatregelen in de fases geel en oranje.

In fase ROOD is niets toegelaten, op enkele uitzondering voor de professionele
kunstensector na. Check daarvoor de aparte protocollen binnen de professionele kunsten
en/of andere beroepssectoren.
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