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1. Beschrijving gebouwbeheersysteem 

De ventilatie in het gebouw is instelbaar via centraal systeem stad Gent. 

In de grote zaal wordt de ventilatie gestuurd op basis van volume: de COVID-aanbevelingen kunnen 

hierbij gevolgd worden in functie van aantal aanwezigen. De Co2 waarde is hier louter informatief. 

Omwille van de betrouwbaarheid wordt deze nog eens onafhankelijk via losse meter gemeten. De 

mogelijkheid tot warmterecuperatie is uitgeschakeld zodat 100% met verse lucht wordt gewerkt. 

 

Voor de sanitaire ruimtes is een constante afzuiging voorzien. 

Het ventilatiesysteem op het eerste verdiep is Co2-gestuurd. Afhankelijk van de ingestelde Co2-

waarde wordt het voorziene luchtdebiet naar één van de lokalen op eerste verdiep bijgeregeld door 

VAV-boxen. Thans is de niet te overschrijden grens ingesteld op 750 ppm 

 



 

 

 

2. Seating arrangement en ticketsysteem 

Seating arrangement 

Voor de zaal op het gelijkvloers wordt de volgende werkwijze aan gebruikers aangeraden: door 

vooraf te reserveren is het aantal verwachte bezoekers en bubbels op voorhand bekend. Bij een 

maximale capaciteit van 150 bezoekers is een opstelling in rijen de enige mogelijkheid. Tot 125 

bezoekers kan nog de keuze gemaakt worden voor een opstelling met tafels per bubbel. Tussen elke 

bubbel staat een tafel. Deze tafels worden zo geschikt dat ieder persoon uit een bubbel ten minste 

1.5 m verwijderd is van de personen van de andere bubbels. Het is dus bijzonder 

• Rij-opstelling: maximale capaciteit is 150 

Rijen hebben een afstand van 85 cm. De stoelen worden per bubbel naast elkaar geplaatst en 

tussen de bubbels wordt één stoel opengelaten. Rijen worden volledig geplaatst, eventueel 

rekening houdend met nodige ruimte voor regie en techniek. 

De eerste rij bevindt zich op 3 m van het podium 

• Opstelling met tafels en stoelen: maximale capaciteit is 125 

De tafels worden in willekeurig patroon geschikt in de zaal voor een opstelling per bubbel. 

Elke bubbel zit rond een tafel. Deze tafels worden zo geschikt dat iedere persoon uit een 

bubbel ten minste 1.5 m verwijderd is van de personen van een andere bubbel. Deze 

willekeurige schikking van de tafels biedt meer mogelijkheden dan een dambordpatroon, 

wegens de lengte/breedteverhouding van de zaal.  

Ticketsysteem 

Tijdens de CIRM-periode wordt reservatie per bubbel voor elk evenement aanbevolen. Reeds bij de 

ticketreservatie worden de deelnemers best geïnformeerd i.v.m.  Covid-regels.   De gegevens van de 

reserveerders worden bijgehouden.  Voorafgaandelijk aan de activiteit worden de deelnemers 



nogmaals op de hoogte gebracht van de geldende regels. Voor de eigen programmaties van OCZw 

gebeurt de verkoop van de tickets via Uitbureau en zijn bovenstaande afspraken van toepassing. 

 

3. Crowd Management plan.  

De bedoeling is alle verplaatsingen binnen het event COVID-veilig te laten verlopen. Het maximale 

wordt gedaan om de spreiding van de deelnemers te bewerkstelligen. Voor de eigen activiteiten 

voorzien we alvast een voldoende openingstijd om een te lange wachtrij te vermijden. Het nodige is 

ook gedaan om vooraf te communiceren rond de maatregelen. Stewards  zorgen voor een correct en 

COVID-veilig verloop. Om de verplaatsingen onder controle te houden gaan we voor zittend publiek. 

Voor de eigen activiteiten wordt de toestroom tot de ticketbalie COVID-veilig gehouden door 

steward toezicht. De looprichting wordt aangegeven door pijlen op de grond. Na ticketcontrole 

worden de bezoekers naar hun plaats begeleid door stewards. Na de voorstelling wordt de 

ontruiming rijgewijs begeleid door de stewards. De stewards hebben dus een essentiële rol in het 

gebeuren. Alle medewerkerks zijn herkenbaar aan hun polo. 

 

      6. Hygiëneplan. 

De COVID-verantwoordelijke houdt toezicht op de toepassing van het hygiëneplan. Er zal steeds een 

controle gebeuren op de voldoende aanwezigheid van hygiënische materialen. Voor eigen 

activiteiten wordt bovendien toegezien op de strikte toepassing van de maatregelen. Hierbij worden 

voldoende stewards voorzien. Het toezicht op het naleven van de maatregelen wordt overgedragen 

aan de gebruikers van de lokalen.  

• Medewerkers worden aangespoord om regelmatig de handen te wassen. Dit is te verkiezen 

boven het gebruik van alcoholgel. 

• Medewerkers zorgen voor het regelmatig desinfecteren van hun werkplek: vooraf, tijdens en na 

• In de toiletten zijn papieren handdoeken voorzien. De richtlijnen voor social distancing en 

hygiëne zijn zichtbaar opgehangen. Een aantal urinoirs zijn voorzien van een verbod tot gebruik. 

• Alle technische materialen worden door de materiaalverantwoordelijke ontsmet aangeboden. Er 

zijn voldoende desinfecterende middelen aanwezig op podium en in backstage. 

• Wanneer mogelijk worden deuren opengelaten zodat geen aanraking nodig is 

• Strategische taken: 

Nazicht voldoende aanwezigheid desinfectiematerialen: vooraf (ingang, zalen, backstage, 

toiletten …) 

Ontsmetten van alle aanraakbare oppervlakten voorafgaand: tafels, deurklinken door de 

gebruiker 

Ontsmetten van aanraakbare oppervlakten tijdens evenement: deurklinken,… door de gebruiker 

Ontsmetten van tafels voor het opbergen op de tafelkarren. 

• Gebruik van handschoenen wordt afgeraden aan de medewerkers. 

 

 

 

 

 



10. Sensibilisering 

Voorafgaand aan de activiteit krijgen de deelnemers nog een mail met de geldende afspraken. Bij de 

ingang worden deze afspraken nogmaals op het videoscherm herhaald en ook in principe in de zaal 

op groot scherm geprojecteerd. Stewards worden gebrieft over de te volgen richtlijnen. 

Ook hier spelen de stewards een belangrijke rol in het laten naleven van de maatregelen. Zij zullen 

deelnemers zeker aanspreken en bij weerspannig gedrag de COVID-coördinator inschakelen. Deze 

kan in extreem geval de politie oproepen. 

Medewerkers die zich niet fit voelen of symptomen vertonen kunnen niet ingezet worden. Ten allen 

tijde dragen de medewerkers een mondmasker. Voorafgaand worden alle medewerkers nog eens 

gewezen op de geldende COVID-afspraken. Bijzondere aandacht ook voor medewerkers die in 

contact komen met de optredende artiesten houden hier ook toezicht op het naleven van de regels. 

Aan de optredende artiesten wordt gevraagd de noodzakelijke crew zou beperkt mogelijk te houden. 


