
H30 neemt volgende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 
 
Deze maatregelen zijn geldig voor de hele maand augustus, voor iedereen die het 
H30 gebouw betreedt. 
 
Versie 29/07/2020 
 
 
ALGEMEEN  
 
Workshops, repetities of begeleide activiteiten zijn toegelaten, zolang zij strikt 
volgens de maatregelen van de sectorgids cultuur plaats vinden.  
 
WAT KAN ER NOG? 

- je kan RUIMTE  aanvragen om aan je eigen creatief project te werken 
(oefenen op danstechnieken, repeteren voor een voorstelling, een beeldend 
werk maken, … ).  
LET OP, voor groepen: 

o Groep = altijd maximum 10 personen.  
o een groep heeft VERPLICHT 1 groepsverantwoordelijke die naam en 

contactgegevens bezorgt aan H30 (deze worden opgevraagd bij het 
reserveren van een ruimte bewaard volgens de GDPR wetgeving op 
privacy). De groepsverantwoordelijke moet aan de eigen groep de 
maatregelen communiceren en de namen en contactgegevens 
opvragen en bewaren. 

o De max. toegelaten groepsleden in 1 ruimte is afhankelijk van de 
ruimte en je soort activiteit: afstandsregels moeten correct toegepast 
kunnen worden (1,5m afstand voor iedereen, 2m afstand voor zang, 
blaas en intensieve bewegingsactiviteiten zoals dans). Je vult bij het 
aanvragen van je ruimte in wat je komt doen en met hoeveel je wil 
komen. H30 schat samen in of dit realiseerbaar is volgens de 
maatregelen. 

- je kan een life GESPREK aanvragen met medewerkers (vb voor indienen 
project bij de lopende Open Call, kennismakingsgesprek voor ruimte opstart,… 
) 

- We organiseren geen nieuwe ACTIVITEITEN voor deelnemers (vb workshop). 
Externe organisaties kunnen ook geen ruimte aanvragen voor het organiseren 
van activiteiten voor deelnemers. 
 

AFSTAND EN HYGIËNE 
- VERPLICHT 1,5m AFSTAND bewaren voor iedereen en overal. LET op: 2m 

afstand bij zang, blaasinstrumenten en intensieve bewegingsactiviteiten (vb. 
dans). 

- VERPLICHT MONDMASKER als je BEWEEGT in het gebouw (binnen én 
buiten) 

o publiek gedeelde zones: toilet, inkomgang, traphallen 
o ook tijdens de repetitie of workshop. Enkel als je stil zit, stil staat of iets 

drinkt/eet op de verplichte afstand mag je het mondmasker afzetten.  
 
GEBOUW 

https://sectorgidscultuur.be/


- H30 GEBOUW is altijd GESLOTEN voor publiek. Je kan H30 enkel betreden 
indien: 

o ruimte gereserveerd en badge gekregen  
o ingeschreven voor een activiteit 
o geplande afspraak met een medewerker 

- H30 laat max. 50 personen tegelijk in het gebouw toe. 
- IN H30 GEBOUW: 

o strikte hygiëne van iedereen: gebruik de handgels bij het binnenkomen 
en tijdens en na je activiteit. Poets je ruimte na gebruik.  

o Volg het circulatieplan. 
o Verlucht zoveel mogelijk de ruimte (zet ramen en deuren open). 
o Gebruik de lift enkel indien nodig (vb. minder mobiel, zwaar materiaal). 

Gebruik de lift alleen. 
o Ziek: heb je de afgelopen 7 dagen corona symptomen vertoont, blijf 

thuis!  
- OP WEG naar H30 gebouw of activiteit ben je verplicht om een mondmasker 

te dragen op het volledig openbaar domein en op alle plaatsen waar 1,5m 
afstand niet mogelijk is, binnen provincie Antwerpen. 

 
 
BLIJF CREATIEF, HOUD HET VEILIG! 


