FAQ GIDSENWERKING
VANAF 9 JUNI
Aantallen in open lucht
- Gidsactiviteiten in openlucht met maximum 25 personen van ouder dan 12 jaar zijn toegestaan,
inclusief de gids. Een gidsactiviteit met 1 gids en 24 personen is dus toegestaan. Kinderen tot en met
12 jaar tellen niet mee.
- Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband: In het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn
gidsactiviteiten toegestaan voor maximum 25 personen zonder leeftijdsbeperking, de begeleiding
niet meegeteld.
-Kinderen en jongeren in schoolverband: Voor alle leerlingen, zowel van het basis- als van het
secundair onderwijs, kunnen extra-murosactiviteiten buiten georganiseerd worden met meerdere
klasgroepen. Zij worden bij voorkeur zo laat mogelijk in juni georganiseerd. Aan de scholen wordt
geadviseerd om een risicoanalyse te maken met de locatie/uitbater. Die locatie/uitbater kan ook
bijkomende veiligheidsmaatregelen bepalen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen.

Aantallen in een binnenruimte
- Gidsactiviteiten in een binnenruimte met maximum 25 personen van ouder dan 12 jaar zijn
toegestaan, inclusief de gids, voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen
omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie. Kinderen tot en met 12
jaar tellen niet mee.
Op basis van bovenstaande criteria zal elk museum zelf bepalen hoeveel personen op veilige en
kwaliteitsvolle manier kunnen deelnemen aan een gidsactiviteit (ondergrens: onbepaald,
bovengrens: max. 25 personen). Musea zijn vrij om te beslissen of zij al dan niet overgaan op
gidsactiviteiten en zo ja, wanneer exact.
- Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband: In het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn
gidsactiviteiten binnen toegestaan voor maximum 25 personen zonder leeftijdsbeperking (de
begeleiding niet meegeteld), voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen
omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie.
- Kinderen en jongeren in schoolverband: Voor alle leerlingen, zowel van het basis- als van het
secundair onderwijs, kunnen extra-murosactiviteiten binnen georganiseerd worden met meerdere
klasgroepen, voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen omtrent de
beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie Zij worden bij voorkeur zo laat
mogelijk in juni georganiseerd. Aan de scholen wordt geadviseerd om een risicoanalyse te maken
met de locatie/uitbater. Die locatie/uitbater kan ook bijkomende veiligheidsmaatregelen bepalen.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen.

Hygiëne- en andere maatregelen

-

Alle gidsactiviteiten binnen en buiten mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de
geldende hygiëne- en andere maatregelen : mondmasker, handhygiëne, minimale afstand
bewaren van 1,5 m tot elke andere persoon/bubbel tenzij hij/zij zelf deel uitmaakt van een
“bubbel” (max. vier personen, uitgezonderd kinderen tot 12j) of een “huishouden”. Onder
“huishouden” worden de personen begrepen die onder hetzelfde dak wonen, alsook nieuwe
gezinsvormen zoals nieuw samengestelde gezinnen of andere situaties waar de betrokkenen
strikt genomen niet onafgebroken onder hetzelfde dak wonen.

-

De personen die samenkomen in het kader van deze gidsactiviteit moeten in eenzelfde groep
blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

-

Alle gidsactiviteiten binnen mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende
maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie . Voor
meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar : https://faro.be/publicaties/sectorgidsmusea-vademecum-met-aanbevelingen-bij-de-basiswerking-van-musea-een en
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/202105/BASISPROTOCOL_CULTUUR_5mei2021_0.pdf.
Beide organisaties leggen de laatste hand aan hun documenten. Weldra zal de vernieuwde
versie verschijnen, aangepast aan de nieuwe regels geldig vanaf 9 juni.

-

De organisatie neemt preventieve maatregelen om samenscholingen of wachtrijen aan de
inkom te vermijden.

-

Wanneer voor de gidsactiviteiten bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot,… ) of
attributen (audiofoons,…) worden gebruikt, dienen de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen
(o.a. rond ontsmetting) die hierrond gelden gerespecteerd te worden.

