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De infrastructuur
1 Ventilatie
Het geniet in alle fases de voorkeur om activiteiten buiten te laten
doorgaan, waar er in principe een goede natuurlijke ventilatie is. Als je
binnen danst, is het belangrijk om de ruimte zo groot mogelijk te nemen,
en regelmatig de ruimtes te verluchten.

DANS JE BUITEN?
• Het is niet zomaar toegelaten om een activiteit te organiseren in de
publieke ruimte. Ga na bij je gemeente hoe je een aanvraag indient.
• Reken op solidariteit en pols eens bij ondernemingen uit je buurt met
veel opslagruimte of loods voor een tijdelijke (overkapte) ruimte waar
je eventueel ook een tijdelijke dansvloer kan plaatsen.
• Hou ook rekening met eventueel geluidsoverlast, weersomstandigheden, extra organisatie.
DANS JE BINNEN?
• Verlucht zo veel en zo lang mogelijk met verse buitenlucht. Zorgen
voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico
te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat infectiedruppels zich
verspreiden en in de lucht blijven hangen.
• Systemen zoals een ventilator of mobiele airco gebruik je beter niet.
Als je die toch gebruikt, is het van belang om altijd te verluchten en te
ventileren. Ook een goed onderhoud is noodzakelijk.
• Een vaste airco-installatie is vaak een combinatie van verwarming,
ventilatie en airconditioning. Ventilatie is belangrijk. Het systeem
volledig uitschakelen is dus geen goed idee. Let op het volgende:
• Gebruik verse lucht en zet het recirculatiesysteem af.
• Laat het ventilatiesysteem langer werken: zet het twee uur vroeger
aan en laat het langer doorwerken of laat het de hele dag aanstaan.
• Blijf altijd goed verluchten door voor en na het gebruik van het
systeem ramen en deuren te openen.
Voor meer info: zie de adviezen van zorg en gezondheid en van
Onderwijs vlaanderen.
• Overweeg het gebruik van een CO2-meter. Zo’n meter meet de
verhouding CO2 in de lucht en drukt dit uit in ppm (parts per million).
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Een CO2-meter vertelt je niets over de aanwezigheid van virussen,
maar wijst wel aan hoe vers de lucht is in de ruimte. Een ruimte met
maximumwaarden van 900 ppm is een goed geventileerde ruimte.
De CO2-meters op de markt hebben vaak 2 alarmdrempels. Stel ze
zodanig in dat de eerste alarmdrempel van groen (=goede ventilatie)
naar oranje gaat wanneer de concentratie groter is dan 900ppm
en de tweede alarmdrempel van oranje naar rood gaat wanneer de
concentratie groter is dan 1500ppm.

2 Douches, kleedkamers en sanitair
Ga eerst na of douches en kleedkamers op het moment van je activiteit
open mogen zijn, of gesloten moeten blijven.
• Behoud de afstandsregels bij gebruik van douches en kleedkamers.
• Bij kleedkamers: voorzie 1,5 lopende meter bank of stoel per persoon.
• Denk aan de ontsmettingsrichtlijnen. Poets douches en kleedkamers
na elke wissel van groep.
• Overweeg om dansers te vragen zich toch nog thuis om te kleden en
naar de les te komen in danskledij.
• Voorzie een maximaal aantal personen op basis van de grootte van de
ruimte.
• Vuistregel voor toiletten: laat niet meer personen binnen dan er
wastafels zijn, op voorwaarde dat er altijd voldoende ruimte is (ruimte
tussen de wastafels, ruimte om te kruisen, ...).
• Vermijd wachtrijen, of voorzie dat ook daar social distancing
gerespecteerd kan worden. Laat wachtenden buiten de ruimte
wachten, bv. niet in de deuropening van de toiletten, maar in een
gang ernaartoe waar voldoende afstand gegarandeerd kan worden.
• Maak het visueel
• Baken richtingen af met linten, tape, voorwerpen, ...
• Gebruik signalisatie: stickers, pijlen, verbodstekens, ...
• Duid aan welke urinoirs, wastafels, kapstokken, kastjes, tafels,
stoelen, parkeerplaatsen, fietsenrekken,... wel/niet gebruikt kunnen
worden (zodat er te allen tijde 1,5 m tussen personen blijft)
• Baken in wachtrijen of kleedkamers ruimtes af per persoon.
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3 Beheer stromen van personen
TIPS
• Kort de lessen in. Voorzie extra tijd tussen twee lessen om fysiek
contact tussen 2 groepen te vermijden, maar ook om de ruimtes en
materialen te reinigen.
• Laat lessen geschrankt starten, indien meerdere ruimtes gebruikt
kunnen worden. bv. Laat 1 les op het uur starten, en de tweede les op
het half uur.
• Bedenk richtlijnen voor de dansers om naar de les te komen:
• Vraag iedereen om niet te vroeg te komen (en bv. in auto/buiten te
wachten) en meteen na de activiteit weer naar huis te gaan.
• Zalen met bar of cafetaria: hou je aan de strenge regels van de
horeca.
• Bedenk hoe de dansers de ruimte betreden; bv. dansers wachten op
een veilige afstand van elkaar en betreden één voor één de ruimte.
Dansers nemen van achter naar voor plaats in de ruimte en van voor
naar achter bij het verlaten.
• Spreek af met ouders waar ze hun kinderen afzetten en opnieuw
afhalen (buiten, aan de deur, ...). Voorzie eventueel een begeleider die
de kinderen verantwoord naar binnen leidt.
• Denk ook aan leveranciers en vraag hen om te leveren buiten de uren
van de reguliere activiteiten.

4 Externe accommodatie
Ben je huurder en/of gebruiker van een accommodatie die ook door
andere groepen gebruikt wordt, zoals een schoolgebouw of een
cultuurcentrum van de gemeente? Maak dan duidelijke (schriftelijke)
afspraken voor circulatie, hygiëne, materiaal, … met de beheerder en/of
met de andere gebruikers.

5 Extra materiaal
Voorzie extra materiaal voor de lesgevers, begeleiders,
verantwoordelijke(n):
• Mondmasker (indien afstand niet kan bewaard worden)
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• Wegwerphandschoenen
• Poetsmateriaal voor veelgebruikte contactoppervlakken en
voorwerpen.
• Hulpmiddelen om contactloos gemeenschappelijk materiaal aan te
raken (bv. stokje voor intoetsen alarmcode).
Voorzie extra materiaal voor de deelnemers:
• Zeep, papieren wegwerphanddoeken en/of handgels met alcohol.
• Extra mondmaskers of handschoenen indien nodig.
• Zorg voor reservemateriaal als de deelnemers eigen materiaal
vergeten hebben.

Houd bij elke dansactiviteit rekening met de
officiële maatregelen die op dat moment
geldig zijn, zowel federaal, in Vlaanderen/
Brussel als in je stad of gemeente.
Meer info op www.danspunt.be
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