Coronamaatregelen
Deze pagina wordt telkens zo snel mogelijk aangepast aan de huidige situatie, conform de
opgelegde maatregelen van de federale en gemeentelijke overheid.
Gezien de situatie soms snel verandert, is het mogelijk dat wij de tijd nog niet hebben gehad om
deze pagina aan te passen. Graag willen wij je dan ook vragen om rekening te houden met de
laatste aanpassingsdatum.
Laatste aanpassingsdatum: 21/08/2020

Publiek
Hou steeds rekening met alle aanbevelingen van de overheid en:












Blijf thuis als je ziek bent. Je ticket mag je doorgeven aan iemand van je eigen bubbel. Geef je je ticket
aan iemand anders, laat het dan zeker weten, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij de
plaatsing van het publiek
Een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar, ook in de zaal (beslissing federale overheid).
Ontsmet je handen bij het binnenkomen van het gebouw en na gebruik van de toiletten
Hou 1,5 m afstand van mensen die niet tot je bubbel behoren, en doe een mondmasker aan waar nodig
Volg het circulatieplan en de signalisatie in het gebouw
Vermijd samenscholing aan de toiletten: zowel de toiletten aan de bib als aan de kant van het
sportcentrum kunnen gebruikt worden
De vestiaire wordt niet gebruikt, jassen mogen uitzonderlijk meegenomen worden in de zaal
Aan elke aanwezige zal gevraagd worden een gsm-nummer achter te laten om contacttracing mogelijk
te maken. Deze gegegvens worden enkel voor dit doeleinde gebruikt en worden vernietigd na 30 dagen.
Neem plaats op de stoel dit jou werd toegewezen en verplaats je enkel in de zaal indien dit strikt
noodzakelijk is.
Word je na de voorstelling ziek? Contacteer ons dan zeker op 050 288 605 of cultuur@zedelgem.be

Artiesten
We doen het nodige om artiesten in een veilige omgeving te ontvangen, maar het is uiteraard een gedeelde
verantwoordelijkheid. Voor meer informatie kan je terecht op sectorgidscultuur.be en vraag het draaiboek
van het gemeenschapscentrum op bij je contactpersoon.

Meer details?

Contact

Wil je het volledige draaiboek inzien? Vraag het op
bij cultuur@zedelgem.be.

www.zedelgem.be/tickets
cultuur@zedelgem.be
050 288 605

