
CORONA-PROTOCOL CULTURELE ZALEN STAD DEINZE  - Parochiaal Centrum Nevele 

Vooraf : Bij Collegebesluit van 25 aug.’2020 kunnen de culturele zalen in de stad Deinze weer 

worden opgengesteld voor de verenigingen. Volgens de huidige door de stad vastgelegde 

regelgeving heeft het VZW bestuur beslist de zaal Novy vanaf 1 sept.’20 weer open te stellen 

voor de verenigingen mits toepassing van het door de stad vastgelegde protocol. Privé mag de 

zaal tot verder order nog niet worden verhuurd. 

1. Alle geldende preventieve maatregelen inzake de verspreiding van covid-19 dienen strikt nageleefd te 

worden. Er dient een register bijgehouden te worden door de organisator van wie aanwezig is tijdens de 

activiteiten.  

2. Op basis van de richtcijfers voor de nieuwe maximumcapaciteit van de zalen wordt rekening houdend 

met de de oppervlakte (minstens 4 m² per persoon) van de feestzaal Novy de capaciteit vastgelegd op 

max. 50 personen. 

3. Tijdens de activiteit blijven de deelnemers maximaal zittend op de eigen plaats.  

4. De afstandsregel van 1,5 meter wordt ten allen tijde toegepast tijdens de activiteiten: bij klaarzetten 

vooraf, het onthaal van de deelnemers, circulatie tijdens de activiteit, verlaten van de zaal, gebruik van 

het toilet, enz. Kan die afstand niet worden bewaard dan dienen de aanwezigen een mondmasker te 

dragen zoals bv. tijdens het kaartspel. 

5. Alle deelnemers wordt gevraagd om bij de binnenkomst van de zaal de handen te ontsmetten. Alle 

contactoppervlakken (tafels, leuning stoelen, klinken, sanitair) worden ontsmet voor en na de activiteit. 

De huurder van de zaal zorgt zelf voor de nodige producten. 

6. Tijdens het gebruik dienen de zalen maximaal verlucht te worden.  

7. Bediening van dranken en voeding gebeurt door de organisator aan tafel. De medewerkers die instaan 

voor het voorbereiden en bedienen van de dranken en voeding dragen een mondmasker. Enkel tassen, 

ondertassen en bijhorend bestek van de zaal kunnen worden gebruikt. Maak hiervoor vooraf duidelijke 

afspraken met zaalverantwoordelijke Romain. Achteraf wordt alles keurig afgewassen met warm water 

en afwasprodukt en terug geplaatst. 

Voor eventuele glazen dient de gebruiker zelf te zorgen. 

8. Bij het organiseren van bv. een koffietafel mogen maximum 10 personen aan één blok tafels zitten. 

Het is niet toegelaten voor de deelenmers zich aan de toog te gaan bedienen. 

 9. Bij activiteiten met veelvuldig of luid praten in groep wordt aangeraden om alle deelnemers een 

mondmasker te laten gebruiken. 

Opgemaakt overeenkomstig het geldend protocol van de culturele zalen van de stad Deinze op 28 

augustus 2020. 

Namens de verhuurder, de VZW Parochiale Werken van Nevele. 
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