
Richtlijnen voor het veilig bezoeken 
van popconcerten en events

Vooraf

Koop vooraf on-line je ticket 
voor een concert, zonder ticket 
krijg je geen toegang

Kom ruim op tijd voor een 
concert

Lees de bevestiging en 
bijbehorende informatie goed 
door; neem kennis van de 
richtlijnen en protocollen en bij 
wijziging hiervan

Reis zoveel mogelijk alleen, 
en in het geval van openbaar 
vervoer zoveel mogelijk buiten 
de spits

Blijf thuis bij milde 
gezondheidsklachten

Blijf thuis als huisgenoten 
koorts hebben

In geval van wijzigingen en/of 
aanvullingen van protocollen en 
richtlijnen, worden bezoekers 
persoonlijk of per e-mail 
geinformeerd

Bij het concert

Neem de hygiënemaatregelen 
in acht
Desinfecteer bij het betreden 
en verlaten van de zaal telkens 
de handen

Houd altijd de 1,5m afstand in 
acht

Laat bij aankomst je ticket 
scannen, zonder ticket geen 
toegang

Beperk indien van toepassing 
het bezoek tot de duur van het 
gekozen concert

Volg de op de lokatie 
gecommuniceerde richtlijnen

Volg altijd de instructies van de 
corona-verantwoordelijke & de 
toezichthouders, zij zien toe op 
naleving van de protocollen en 
richtlijnen

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of 
zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname / bezoek uit te 
sluiten



Veilig gebruik van de lift

Neem zoveel mogelijk de trap

Laat andere bezoekers eerst 
uitstappen

Druk de knoppen niet in met de 
blote handen

Gebruik geen leuning en leun 
niet tegen deuren of liftwanden

Als het niet anders kan,  
gebruik de lift met maximaal 
1-2 personen

Houd 1,5 m afstand



Samen veilig aan het werk

Kom met eigen vervoer
Lukt dat niet? 
Hou dan zoveel mogelijk 
afstand van elkaar

Ventileer werkruimtes
en werk zoveel mogelijk in 
vaste teams

Was regelmatig je handenVolg de afgesproken planning 
zodat je nooit met meer 
mensen op locatie bent dan 
toegestaan

Nies en hoest in je elleboog Blijf thuis als je ziek bent

Houd 1,5 m afstand
Schud geen handen en werk 
op minimaal 2 armlengtes van 
elkaar

Deel geen gereedschap, 
materiaal en PBM’s en houd 
alles  schoon



Verspreiding voorkomen

Was regelmatig je handen

Hoest en nies in de binnenkant 
van je elleboog

Vermijd nauw contact met 
iedereen die koorts heeft en 
hoest

Schud geen handen en raak je 
gezicht zo min mogelijk aan

Gebruik papieren zakdoekjes 
en gooi deze onmiddelijk weg 
na gebruik

Houd 1,5 m afstand


