
Algemene richtlijnen 

 Ben je ziek of heb je de laatste 7 dagen 
klachten gehad die aan een  

COVID-infectie doen denken, of zijn er 

in je naaste omgeving ziekte of  

ziektesymptomen (geweest), kom dan 

niet naar de expo.  

 

 Vergeet je mondmasker niet! Er geldt 

een permanente mondmaskerplicht in 

het Cultuurhuis Merelbeke.  

 

 Volg steeds nauwgezet de  
geafficheerde maatregelen en de  

instructies van de medewerkers en 

vrijwilligers van Cultuurhuis  

Merelbeke.  

 

 Volg de looplijnen in het gebouw en de 
exporuimte.  

 

 Zorg steeds voor een goede  

hand-hygiëne door gebruik te maken 

van de aanwezige handgels of door je 

handen voldoende te wassen. Ontsmet 

je handen bij aankomst in Cultuurhuis 

Merelbeke.  

 Bewaar de nodige afstand tot andere 
bezoekers en medewerkers en geef 

niemand een hand, kus of omhelzing.  

 

 Hoest of nies in je elleboog of in een 

papieren zakdoek die je onmiddellijk 

nadien weggooit in een vuilnisbak.  

 

 Wie ziekwordt en positief test binnen 
de twee dagen na de activiteit moet dit 

melden aan het coronacontactpunt van 

Cultuurhuis Merelbeke, bij voorkeur 

per mail naar  

info@cultuurhuis.merelbeke.be. 

 

 In het kader van contact tracing kan 
Cultuurhuis Merelbeke je gegevens ter  

beschikking stellen van de bevoegde 

diensten. Deze informatie wordt voor 

geen ander doeleinde dan de  

bestrijding van het coronavirus  

gebruikt.  

 

 Cultuurhuis Merelbeke heeft een  

centraal ventilatiesysteem dat voldoet 

aan de normeringen. 
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Wegwijs en veilig in  

Cultuurhuis Merelbeke 

 Kom alleen, met je gezinsbubbel of je  

knuffelcontact naar de expo.  

 

 Kom binnen langs de hoofdingang van het 

Cultuurhuis Merelbeke. Een medewerker zal 

je daar ontvangen. Er is handontsmetting 

voorzien bij de ingang van Cultuurhuis  

Merelbeke. 

 

 Ben je wat te vroeg? Neem dan plaats in de 

foyer. Hou in de foyer voldoende afstand van 

andere bezoekersbubbels.  

 

 Hou je aan je gereserveerde tijdsslot. Blijf 

niet rondhangen in de exporuimte of de foyer 

na je bezoek, zodat de bezoeker na jou ook 

voldoende tijd krijgt om de expo te  

bezoeken. 

 

 Volg de looplijnen in foyer, exporuimte en 

naar de toiletten. 

 

 

 Pictogrammen en info-affiches zorgen voor de 

visuele ondersteuning van de preventie-

maatregelen. 

 

 In de toiletten (max. 2 personen tegelijk  

toegelaten) zijn vloeibare zeep en papieren 

tissues beschikbaar. 

 

 Er zal geen fysiek contact zijn tussen de  

medewerkers van Cultuurhuis Merelbeke en 

de bezoeker. Toon je papieren ticket of je  

digitaal ticket op je smartphone. Er zullen 

geen ticketstroken afgescheurd worden.   

 

 Er is geen vestiaire. Hou je jas aan, of hou  

deze bij je. 

 

 Contactoppervlakken en sanitair worden 

grondig gereinigd voor en na elke activiteit. 

Vragen? Contacteer ons via het Covid event loket.  

info@cultuurhuis.merelbeke.be of 09 210 35 80 

In samenwerking met de preventieconsulent werd een corona proof circulatieplan 

voor je bezoek aan de expo uitgewerkt.  

Versie d.d. 04/02/2021  

Cultuurhuis Merelbeke | Driekoningenplein 15 | 9820 Merelbeke | info@cultuurhuis.merelbeke.be | 09 210 35 80 

www.cultuurhuis.merelbeke.be 


