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Regelgeving rond Covid-19 opgelegd door stad Gent t.e.m. 31/10/’21:
•

Bij private bijeenkomst (op uitnodiging) of georganiseerde activiteit (door club of
vereniging):
• binnen voor maximum 500 personen, buiten voor maximum 750 personen
• geen horecaregels voor dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten
(ook wanneer zij in een horeca-inrichting plaatsvinden)
• geen mondmaskerplicht voor de genodigden
• geen social distancing
• dansfeesten toegelaten
• deze maximale aantallen kunnen worden overschreden op voorwaarde dat
toepassing wordt gemaakt van de regels die gelden voor de grotere
evenementen waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe
Ticket (social distancing; mondmasker behalve buiten voor zover het publiek
verplicht is te blijven zitten en dit zolang de persoon zit; bij professionele
horeca-activiteiten de striktere horecaregels waarbij afstand tussen tafels en
max 8pers/tafel en enkel zitplaatsen; informatie over de geldende
preventiemaatregelen; handhygiëne; voorafgaande toelating van de
bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van het CERM/CIRM).

•

Evenementen minder dan 500 binnen en 750 buiten:
• organisator (in casu de huurder) vraagt toelating aan lokale overheid via
meldformulier politie
• geen verplichting tot social distance of mondmasker
• indien horeca-activiteiten: minimale horeca-regels (middelen voor
handhygiëne ter beschikking stellen en materiaal/infrastructuur regelmatig
ontsmetten)

De voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan.
Activiteit binnen? Besteed extra aandacht aan verluchting en ventilatie.
Basishygiëne blijft belangrijk! Handen wassen, ontsmetten, …
De deelnamevoorwaarde rond ziekte blijft van toepassing: Wie ziek is of zich niet goed voelt,
blijft thuis. Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon
en in quarantaine moeten blijven, kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod.
Het verplicht gebruik van mondmaskers in het jeugd(welzijns)werk is weggevallen. Houd er
rekening mee dat het wegvallen van een verplichting niet wil zeggen dat het niet mag voor
wie zich daar beter bij voelt. Respecteer elkaar in de keuze om het al dan niet te blijven
dragen

JOC Gentbrugge 02/10/2021

!!! Lokaal kunnen er steeds strengere en verplichtende maatregelen worden toegepast op
basis van de lokale vaccinatiegraad of besmettingssituatie. Momenteel zijn er in Gent geen
strengere maatregelen.
!!! De organisator – in casu de huurder - duid nog steeds een verantwoordelijke
(coronacoördinator) aan die aanspreekpunt is voor deelnemers, ouders en in geval van nood
ook de contacttracers. Deze persoon kent de afspraken die jullie maken om alles veilig te
laten verlopen en kan snel reageren wanneer gegevens nodig zijn bv. in functie van een
besmetting.
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