Organiseren in tijden van Corona

Help! Wat zijn de regels in tijden van corona voor het organiseren van een evenement?
CERM? Wat is dat nu weer?
Er is hard gewerkt aan het COVID Event Risk Model. Dit model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee alle event
professionals in België, zowel uit de publieke als (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe COVID-veilig hun event is.
De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een event kan scannen op haar COVIDveiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het
COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.
Het COVID Event Risk Model is een waardevolle tool omdat het inzicht geeft in de maatregelen die het veiligheidsrisico van
een event bepalen. Dit resulteert in een label:
 Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere
verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de
epidemie georganiseerd te worden.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een event dient er
uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden te worden.
Het protocol en de online tool gratis zijn beschikbaar via www.covideventriskmodel.be. Met deze tool kunnen organisatoren
het COVID-veiligheidsrisico van hun event in kaart brengen.
Crowdmanagementplan? Hoe begin ik daar aan?
Het is sterk aanbevolen om op voorhand goed te bestuderen welke maatregelen genomen kunnen worden om zoveel
mogelijk looplijnen toe te passen, om plaatsen met hogere densiteit en mogelijke wachtrijen in kaart te brengen en plaats
waar je COVID-signalisatie voorziet.
Een leidraad vind je HIER.

