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  ADVIES GHOR 
Evenement: Reguliere A-evenementen 

Plaats: - 

Gemeente: Binnen de provincie Fryslân 

Datum: Evenementen in de COVID-19 periode  

Adviseur: Team evenementen  

Telefoon adviseur: 088 22 99 990 

E-mailadres adviseur: evenementen@vrfryslan.nl  

 

Onderstaand treft u het standaardadvies van de GHOR aan: 

 

Basisuitgangspunten 

  

Dit standaardadvies reguliere evenementen (categorie A) is aanvullend op de reguliere voorwaarden van-

uit de wet- en regelgeving (noodverordening) en het openingsplan Rijksoverheid, met de daarin geldende 

stappen voor evenementen tijdens COVID-19.   

 
Standaardadvies en factsheets zijn te raadplegen op de website Veiligheidsregio Fryslân. 

 

Algemene gezondheidskundige maatregelen 

  

Om de organisatoren/ondernemers/medewerkers én bezoekers te beschermen is het belangrijk om de 

juiste hygiënemaatregelen te nemen. Deze verkleinen het risico op verspreiding van het coronavirus. In de 

factsheet Hygiëne maatregelen tijdens COVID-19 staan de maatregelen beschreven. De maatregelen gel-

den voor alle aanwezigen en ook tijdens de voorbereiding en opbouw. 

 

Evenementenzorgverleners 

  

Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement te voorzien 

van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s 

van het evenement en zoals vereist in de evenementenvergunning. Op het evenement dient zorgverlening 

ingezet te worden die voldoet aan de Veldnorm evenementenzorg (VNEZ). Wanneer aandoeningen en 

letsel ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit ontlast. Voor CO-

VID-19 is de veldnorm aangevuld met een Richtlijn evenementenzorg tijdens COVID-19.  

 

Aanvullende informatie:  

▪ Factsheet Evenement Zorgverleners. Wat zijn de regels en eisen tijdens COVID-19? 

▪ Factsheet Inrichting zorgpost. Hoe richt je een EHBO-ruimte of EHBO-post in tijdens de COVID-

19 periode? 

 

Gezondheidscheck bezoekers  

  

Gezondheidscheck bezoekers  

Het uitgangspunt is: bij gezondheidsklachten blijft men thuis. Hanteer een strikt ziektebeleid conform de 

gezondheidsmaatregelen en communiceer dit duidelijk met bezoekers en medewerkers. Er is een vra-

genlijst opgesteld door het RIVM die gebruikt kan worden. Als bezoekers of medewerkers toch klachten 

vertonen, dient ze de toegang tot het evenement ontzegd te worden.  

 

  

mailto:evenementen@vrfryslan.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2021/05/17/routekaart-coronamaatregelen-bestuurdersversie
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/samenwerken/hoe-organiseer-je-een-veilig-evenement/
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Preventief 

  

Toegankelijkheid hulpdiensten en zorgverleners 

Het is van groot belang dat de hulpdiensten en zorgverleners (huisartsen, wijkverzorging, verloskundigen, 

forensische artsen etc.) de locatie van het evenement en de omliggende bebouwing kunnen bereiken. 

Het is daarnaast van belang dat de reguliere calamiteitenroutes vrij blijven of middels verkeersregelaars 

en/of mobiele afsluitingen zonder vertraging vrijgemaakt kunnen worden voor doorgang hulpdiensten. 

Kortom de zorg aan bewoners en bezoekers dient gegarandeerd te zijn. 

 

Extreem weer  

Vanaf een omgevingstemperatuur van 25 graden of bij het afkondigen van het nationaal hitteplan moe-

ten organisatoren maatregelen nemen om gevaarlijke situaties door hitte te voorkomen. 

Maatregelen zijn: 

▪ Drinkwaterverstrekking (gratis) door middel van tappunten of flesjes. 

▪ Aanwezigheid van schaduwpunten. 

▪ Zorg voor een verkoelde EHBO-tent. 

▪ Communiceer met bezoeker(s) over hittemaatregelen. 

 

Drinkglazen 

Bureau GHOR adviseert drankverkoop in glaswerk op het evenemententerrein niet toe te staan met het 

oog op mogelijke verwondingen. 

 

Afvalbakken 

Op het evenemententerrein moeten voldoende afvalbakken aanwezig zijn. De afvalbakken moeten tijdig 

geleegd worden om ongedierte en insecten te voorkomen. 

 

Sanitaire voorzieningen 

 

Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Factoren die van belang zijn voor het bepa-

len van het benodigde aantal toiletvoorzieningen zijn: 

▪ het aantal te verwachten bezoekers.  

▪ de samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.).  

▪ de gemiddelde verblijftijd (dag-evenement of meerdaags evenement). 

▪ het soort evenement (vanwege het gedragspatroon). 

▪ het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten) dat wordt gebruikt. 

▪ de verwachte piekdrukte (bijvoorbeeld showpauzes). 

▪ het consumptieve gedrag (wordt er veel gedronken?). 

 

Hygiënenormen – aanvullende informatie factsheet Hygiëne maatregelen. Hygiënemaatregelen ten tijde 

van COVID-19. 

▪ Zorg voor voldoende toiletten met toiletpapier. Bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand 

van de bovengenoemde factoren. U mag 75% van de herentoiletten vervangen door urinoirs of 

plaszuilen. Eén plaskruis of plaszuil geldt als vier urinoirs. Ook kunnen plasgoten gebruikt wor-

den. 50 cm plasgoot geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als u veel kinderen op 

het evenement verwacht. 

▪ Zorg voor één of meerdere gehandicaptentoiletten inclusief faciliteiten. 

▪ Blijven bezoekers overnachten in een ter beschikking gesteld gebouw? Of zit er een kampeerter-

rein bij uw evenement? Zorg dan voor één toilet per 60 bezoekers. 

▪ Plaats direct naast de toiletten een wastafel met stromend water, een zeepdispenser en weg-

werphanddoekjes. 

▪ Plaats een afvalbak in of direct naast de toiletruimten. 



Pagina 3 van 3 

 

 
 

▪ Zorg voor voldoende verlichting in de toiletruimten. 

▪ Voer het afvalwater van toiletten, douches, wasbakken en andere huishoudelijke activiteiten af 

via de bestaande riolering of vang dit op in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks (die door 

een gespecialiseerd bedrijf leeggemaakt moeten worden). Het is verboden om zonder vergun-

ning afvalwater te lozen. 

 


