Richtlijnen BWPN bruiloften tijdens Coronacrisis

Besmetting
Via mensen
Het coronavirus wordt vooral overgedragen door hoesten en niezen. Het virus verspreidt zich
via kleine druppeltjes uit de neus en mond van iemand die ziek is. Hoewel een virus altijd een
mens of dier nodig heeft om ‘in leven te blijven’, kan het ook voor een bepaalde periode
buiten het lichaam overleven.
Via materialen
Het virus kan worden overgedragen als een besmet persoon bijvoorbeeld boven een pen
niest, een ander deze pen ook aanraakt en vervolgens met de handen zijn gezicht aanraakt.
Afhankelijk van het type oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid, kan het virus
enkele uren tot enkele dagen besmettelijk blijven. Het is daarom belangrijk ook deze manier
van overdracht te stoppen en oppervlakken en spullen die worden aangeraakt – door
mogelijk besmette personen – goed schoon te maken. Dit kan met gewone huishoudelijke
schoonmaakmiddelen.
Algemene richtlijnen
• In thuissituaties mogen niet meer dan drie bezoekers (ook leveranciers zoals bijvoorbeeld
fotograaf, weddingplanner en videograaf worden hieronder gerekend) tegelijkertijd
ontvangen worden.
Deze bezoekers moeten onderling 1,5 meter afstand houden, uitgezonderd leden van
eenzelfde huishouden. Zij hoeven geen afstand te houden van elkaar.
• In plaats van handen schudden kun je bijvoorbeeld door je hand op je te hart leggen een
felicitatiewens uitspreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi
geaccepteerd gebaar om een gelukswens mee te benadrukken.
• Een erehaag van niet genodigden is mogelijk wanneer zij 1,5 meter afstand van elkaar
houden
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Regels voor evenementen, culturele locaties en sportwedstrijden



Bezoekers hebben een vaste zitplaats.
Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.




Met een coronatoegangsbewijs kunnen meer bezoekers naar binnen.
Een test voor een coronatoegangsbewijs is 24 uur geldig. Dit geldt vanaf dinsdag 13
juli.
Een evenement duurt niet langer dan 24 uur.



Aanwezigen bewaren 1,5 meter afstand van elkaar, uitgezonderd leden uit hetzelfde
huishouden (die kunnen wel naast elkaar zitten, staan en elkaar omhelzen);
• Zorg voor voldoende papieren zakdoekjes en afvalbakjes/afvalzakjes zodat de zakdoekjes
na gebruik weggegooid kunnen worden.
• Na de plechtigheid hoeven alleen contactoppervlakten die in aanraking met aanwezigen
zijn geweest gereinigd te worden, zoals deurklinken, stoelen en het sanitair.
Wat heb jij als weddingplanner extra in je bezit:
- hygiënische doekjes
- papieren zakdoekjes
- plastic handschoenen
- antibacteriële handgel
- mondkapjes - pedaalemmerzakjes
Vergeet niet door te geven aan het bruidspaar dat zij de verwachte aanwezigen vragen
wanneer zij koorts hebben, zich grieperig voelen of verkouden zijn of veel hoesten en/of
niezen thuis moeten blijven (dit zal een hele lastige vraag zijn, maar van noodzakelijke aard
om zo de corona regels te blijven handhaven).
Aan jou als weddingplanner de taak om alle betrokken leveranciers erop te wijzen dat zij een
invaller stand by hebben staan, zodat wanneer zij bovengenoemde griepverschijnselen
hebben, de invaller ingeschakeld kan worden. Dit geldt uiteraard ook voor jou als
weddingplanner.
De motivatie van bovengestelde richtlijnen:
Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te
vertragen door sociale onthouding en contact te mijden met mensen met
ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Ook van jou en
jouw medewerkers wordt verwacht dat jullie hieraan een bijdrage leveren. Het werk in de
trouwbranche kan op deze manier toch deels doorgaan.
Algemene Richtlijnen
De algemene richtlijnen van de RIVM gelden voor alle opdrachtgevers, organisatoren,
accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van prive bijeenkomsten en hun
medewerkers:
o houd minimaal 1,5 meter afstand
o zorg voor goede hygiënemaatregelen

o was regelmatig de handen
o hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
o gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
o gebruik mondkapjes ( dit is een landelijk advies )
o schud geen handen
o blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts
o blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts
Organisatoren
De aanvullende richtlijnen voor organisatoren ten behoeve van prive bijeenkomsten zijn als
volgt:
o 1,5 meter afstand aanhouden
o Aanwezigen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand.
o Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt als richtlijn gehanteerd het totaal
aantal aanwezigen (bezoekers én werknemers) per m2:
Laad- en los- entrees en uitgangen inrichten en openstellen om logistiek m.b.t richtlijnen te
borgen.
o Voor de bijeenkomst meldt de leverancier het aantal betrokken medewerkers aan te
geven die de op- en afbouw verzorgen.
o Tekeningen met indeling van de locatie zijn onderdeel van het draaiboek.
Tijdens op- en afbouw
o Bij voorkeur met eigen vervoer naar de locatie.
o OV; volg de richtlijnen van de vervoersmaatschappij op.
o Houdt bij reizen met meer dan twee personen in ieder geval 1,5 meter afstand.
o Houdt de bedrijfsbus schoon en geventileerd.
o Volg de vooraf ontvangen instructies en richtlijnen van de locatie en organisator strikt op.
Bewaar de richtlijnen in de bedrijfsbus en in de opbouwdocumentatie.
o Houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen met collega's en andere leveranciers. Voer
werkoverleg op minimaal twee armlengtes van elkaar.
o Volg de hygiëne maatregelen.
o Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of huisgenoten met koorts.
o Werk zoveel mogelijk alleen.
o Dozen, kisten e.d. zijn zoveel mogelijk verrijdbaar (indien te zwaar) en worden door zo min
mogelijk mensen, vanaf leverancier tot uiteindelijke locatie, aangeraakt.
o Crewruimtes zijn verspreid over de locatie met waarbij de 1,5 meter afstand in acht kan
worden genomen.
o Crewcatering: medewerkers nemen zelf een eetpakketje mee, als er niet aan tafel
gegeten wordt of er zijn ingepakte eetpakketjes op locatie.
o Gezamenlijk eten is volgens de 1,5 meter regel

o Er is duidelijke signing, in opvallende kleuren, waarin medewerkers op routing, 1,5 meter
afstand en hygiëne gewezen worden.

Coronaverantwoordelijke
Iedereen is verplicht om de vastgestelde richtlijnen op te volgen.
Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over het feit of een weddingplanner
coronaverantwoordelijke is in het geval de bruiloft niet op een horecalocatie plaatsvindt,
wordt aangeraden contact op te nemen met de betreffende gemeente om dit te
bespreken. Dit omdat iedere gemeente een eigen beleid heeft.
De coronaverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
- de implementatie van het protocol voor zakelijke bijeenkomsten en de bijbehorende
richtlijnen
- het coördineren en houden van toezicht op de naleving.
- het aanstellen van toezichthouders en het informeren over richtlijnen en verwachtingen.
De coronaverantwoordelijke en de toezichthouders:
- spreken personen aan op het niet naleven van de geldende richtlijnen
- kunnen zo nodig gepaste actie ondernemen om de veiligheid van medewerkers en
bezoekers te waarborgen
- leveren proactief een bijdrage aan optimalisatie van het protocol en de richtlijnen
- zijn beschikbaar voor vragen van bezoekers en medewerkers
- communiceren in overleg de benodigde richtlijnen en maatregelen
- werken samen met externe instanties vanuit lokale overheden, waaronder Veiligheidsregio,
Gemeente, GGD en Arbodienst.
Tijdens iedere bijeenkomst worden toezichthouders ingezet om de naleving van dit protocol
in het algemeen en die van social distancing in het bijzonder te bewaken.
Bijvoorbeeld bij opbouw: eerst audiovisuele techniek, daarna inrichting, daarna catering en
andere leveranciers. Bij afbouw andersom. Een beperkt aantal disciplines kunnen
tegelijkertijd op- en afbouwen, 1 persoon per 10 m2, is leidend in op- en afbouw.
Bij meerdere disciplines tegelijkertijd: Op- en afbouw per ‘vak’ inrichten om richtlijnen te
waarborgen.
Laad- en los- entrees en uitgangen inrichten en openstellen om logistiek m.b.t richtlijnen te
borgen.
o Voor de bijeenkomst meldt de leverancier het aantal betrokken medewerkers aan te
geven die de op- en afbouw verzorgen.
o Tekeningen met indeling van de locatie zijn onderdeel van het draaiboek.
Tijdens op- en afbouw
- Bij voorkeur met eigen vervoer naar de locatie.
- OV; volg de richtlijnen van de vervoersmaatschappij op.
- Houdt bij reizen met meer dan twee personen in ieder geval 1,5 meter afstand.
- Houdt de bedrijfsbus schoon en geventileerd.

- Volg de vooraf ontvangen instructies en richtlijnen van de locatie en organisator strikt op.
Bewaar de richtlijnen en de instructieflyer in de bedrijfsbus en in de opbouwdocumentatie.
- Houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen met collega's en andere leveranciers. Voer
werkoverleg op minimaal twee armlengtes van elkaar.
- Volg de hygiëne maatregelen.
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of huisgenoten met koorts.
- Werk zoveel mogelijk alleen.
Locaties
De aanvullende richtlijnen voor Locaties ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten zijn als
volgt: 1,5 meter afstand aanhouden
- Aanwezigen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand.
- Het totaal aantal aanwezigen (bezoekers én werknemers) is daarom te allen tijden
gelimiteerd.
- Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt als richtlijn gehanteerd het totaal
aantal aanwezigen (bezoekers én werknemers) per m2.
Veilige op- en afbouw van bijeenkomsten
Voor de veilige op- en afbouw van bijeenkomsten zijn de volgende aanvullende richtlijnen
voor organisatoren van toepassing:
Vooraf
- Draaiboek: minimaal 1 week voor de bijeenkomst deelt de organisator een draaiboek met
alle betrokken leveranciers met onder andere:
o Tijdschema voor op- en afbouw
o Volgorde van aankomst en vertrek van leveranciers op basis van tijdschema.
- Dozen, kisten e.d. zijn zoveel mogelijk verrijdbaar (indien te zwaar) en worden door zo min
mogelijk mensen, vanaf leverancier tot uiteindelijke locatie, aangeraakt.
- Crewruimtes zijn verspreid over de locatie met waarbij de 1,5 meter afstand in acht kan
worden genomen.
- Crewcatering: medewerkers nemen zelf een eetpakketje mee, of er zijn ingepakte
eetpakketjes op locatie.
- Gezamenlijk eten is volgens de 1,5 meter regel
- Er is duidelijke signing, in opvallende kleuren, waarin medewerkers op routing, 1,5 meter
afstand en hygiëne gewezen worden.
- Werkruimtes zijn goed geventileerd

Gasten
De aanvullende richtlijnen voor bezoekers van bijeenkomsten zijn als volgt:

- Blijf thuis bij milde gezondheidsklachten
- Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben
Tijdens de bijeenkomst
- Neem de hygiënemaatregelen in acht
- Houd te allen tijden de 1,5 meter afstand in acht
- Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie / zaal telkens de handen
- Volg de op de locatie gecommuniceerde richtlijnen
- Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke & toezichthouders, zij zien
toe op naleving van de protocollen en richtlijnen.
- Gasten dienen niet onnodig hun zitplaats te verlaten.

