Protocol met betrekking tot de controle van COVID-19
in het kader van rondleidingen voor privégroepen
Bijgewerkt op 18/08/2020
Volgens de experts moeten we nog een Ɵjdje met COVID-19 leven. Daarom nemen we
deel aan de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en het ontstaan van een nieuwe golf te voorkomen. Brussel Babbelt
heeŌ, op 30 juli 2020 als eerste gidsenorganisaƟe, het Brussels Health Safety Label
toegekend gekregen. Dit label, ontwikkeld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en visit.brussels in samenwerking met het cerƟficeringsbedrijf SOCOTEC, heeŌ tot
doel de kwaliteit en de veiligheid van de Brusselse toerisƟsche infrastructuur te garanderen.
Hier volgen de richtlijnen die in acht moeten worden genomen om een rondleiding via Brussel Babbelt vzw
te organiseren:
1. Zorg ervoor dat de contactgegevens van de deelnemers beschikbaar zijn zodat ze eventueel kunnen
worden aangewend voor ‘contact tracing’;
2. Indien een deelnemer u binnen 14 dagen na de rondleiding op de hoogte stelt van een verdacht of
bevesƟgd geval van COVID-19, dient u ons en alle andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen;
3. Groepen zijn beperkt tot maximaal 25 deelnemers per gids. AĬankelijk van het type rondleiding en
de aanbevelingen van de gids kunnen er bijkomende beperkingen worden opgelegd;
4. Indien apparatuur wordt gebruikt als onderdeel van de rondleiding (audiosysteem, enz.) wordt deze
voor en na elk /gebruik gereinigd en gedesinfecteerd;
5. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen van 12 jaar en ouder;
6. Geef alle deelnemers de volgende richtlijnen mee:
a. Ga niet mee als u symptomen van de ziekte hebt;
b. Ga niet mee als u in contact bent geweest met iemand met COVID-19 of symptomen van de
ziekte;
c. Volg de instrucƟes van de gids en de eventueel voorziene richtlijnen op de plaatsen die u bezoekt;
d. Het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar;
e. U brengt uw eigen neus- en mondmasker en/ofgezichtscherm mee en, indien u dat wenst, uw
handdesinfecƟe gel:
i. De gids heeŌ een aantal wegwerp mond-en-neusmaskers bij zich voor diegenen die het
hunne vergeten zouden hebben; verkoop aankostprijs;
ii. papieren wegwerpzakdoekjes;
iii. ontsmeƫngsdoekjes of alcoholgel/spray (flesje dat enkel door de gids wordt aangeraakt);
f. Zorg voor een goede handhygiëne en raak in de mate van het mogelijke niets aan(monumenten, gedenkplaten, straatmeubilair, enz.) ;
g. Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u onmiddellijk nadien weggooit in
een vuilnisbak met een deksel;
h. Als u symptomen ontwikkelt die verband houden met COVID-19 of als u binnen 14 dagen na het
bezoek posiƟef test op COVID-19, moet u de reisorganisator zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

