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Betreft
Aanpak fysiek overleg in Corona-tijd

Geachte heer

Een mogelijke aanpak voor de planningsvergaderingen vind je hierbij:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Overweeg zeker om een combivergadering aan te bieden (fysiek en digitaal overleg tegelijkertijd met
gebruik name van Zoom, Teams, skype) om niemand tot fysieke aanwezigheid te verplichten.
Deelnemen is enkel mogelijk door
a. Personen die geen tekenen vertonen die op een mogelijke besmetting kunnen wijzen
(hoezen, niezen, kuchen, misselijkheid, koorts, …).
b. personen die niet in quarantaine zitten als gevolg van een besmetting in het gezin of bij
terugkeer van een buitenlandse reis of …
c. Personen die niet tot de risicogroep behoren (lijders aan astma, longaandoeningen,
personen ouder dan 65 jaar, …)
Het overleg vindt plaats in een lokaal dat ontsmet is of voor de start van het overleg ontsmet wordt
door een van de deelnemers.
Bij de ingang van het lokaal is handgel voorzien en in de toiletten is er handzeep en wegwerp
handdoekjes bij het verplicht handen wassen. De deelnemers gellen hun handen voor aanvang.
In het lokaal is voldoende zorg voor maximale hygiëne van de deelnemers
a. De deuren blijven open staan
b. Er is permanente verluchting
c. Geen fysiek contact tussen de deelnemers
d. Papieren zakdoekjes zijn beschikbaar op elke vergadertafel en zijn persoonlijk te gebruiken
door de persoon aan die vergadertafel
Het aantal deelnemers aan het overleg is beperkt
a. De veilige afstand van 1,5 meter wordt in alle richtingen gerespecteerd
b. De opstelling in het lokaal is zodanig dat maar één iemand per tafel kan plaatsnemen
c. Overbodige tafels en stoelen worden weggenomen om bovenstaande te realiseren
d. De duur van de vergadering wordt beperkt tot anderhalf uur.
Na de vergadering
a. Ontsmet iemand van de aanwezigen de tafels en stoelen en alle materiaal dat met de
handen is aangeraakt (beamers, …)
b. Verlaten de deelnemers een na een het lokaal met anderhalve meter afstand tussen
iedereen.

