COVID Draaiboek HBCI Mosselsouper 2020

GEGEVENS EVENT
• Naam event
• Type event
• Doelgroep
• Verwacht aantal
o Bezoekers
o Crew
• Oppervlakte (netto )
• Toegang
• Locatie
o Naam
o Adres
• Tijdstip
o Opbouw event
o Eerste event
o Tweede event
o Derde event
o Afbraak event
• Transport
• Voeding en drank
• Programma

Handbalclub Izegem Mosselsouper 2020
Mosselsouper
Iedereen (leden, sympathisanten, clubsponsors, enz.)
3 x 150
50
550 m²
Inschrijving vooraf, registratie bij inkom
Rijksmiddenschool Izegem
Bellevuestraat 28, 8870 Izegem
13/11/2020 - 17u00 tot 22u00
14/11/2020 - 12u00 tot 16u00
14/11/2020 - 19u00 tot 23u00
15/11/2020 - 12u00 tot 16u00
15/11/2020 - 16u00 tot 20u00
eigen vervoer
wordt aan de tafels bediend
mosselsouper met tombola in drie shifts (Events) van max.
150 personen

INSCHRIJVINGEN EVENT
•

•

•

•
•

De inschrijvingen voor dit event:
o Gebeuren vooraf on line en worden beperkt tot maximum 150 personen per event
o Gevraagd wordt in bubbels van maximum 10 personen in te schrijven
o De betaling gebeurt vooraf, en er wordt ook de kans geboden om vooraf drankbonnen
te kopen
o op deze manier is er reeds een eerste tracabiliteit van de deelnemers beschikbaar
Bij inschrijving worden de gasten op de hoogte gebracht van de maatregelen die genomen
worden i.v.m. Covid 19, er wordt ook op gewezen dat bij de inkom de temperatuur zal
gemeten worden en dat de gasten waarbij koorts vastgesteld wordt, de toegang zullen
ontzegd worden.
Ook bij inschrijving wordt gemeld dat alles zal verlopen via de horeca regels, dit wil o.a.
zeggen: iedereen mondmasker aan, iedereen wordt begeleid naar zijn plaats, blijft zitten,
mag enkel de tafel verlaten om naar toilet te gaan (met mondmasker), bediening gebeurt
aan tafel .
Er wordt afgeraden aan kwetsbare mensen om aan het event deel te nemen.
Indien om één of andere reden het event moet geannuleerd worden, krijgen de
ingeschrevenen integraal hun betaalde som terug

OPBOUW EVENT

•
•
•
•
•
•

•
•

Het event wordt opgebouwd op vrijdag 13/11/2020 vanaf 17u00 door één team van
maximum 10 personen in de keuken, en een tweede team van maximum 10 personen in de
zaal.
Alle teamleden worden geregistreerd
De teamleden hoeven geen mondmasker te dragen tijdens deze werkzaamheden
Er is handgel en ontsmettingsmiddel aanwezig
Team: keuken
o Voorbereiding van alles wat met het eten te maken heeft: mosselen, saus, koude
schotels, enz.
Team: zaal
o Klaarzetten zaal: tafels met minimum onderlinge afstand van 2.00 m.
o Plaatsen toewijzen per bubbel. Het plaatsen van meerdere bubbels aan één tafel
wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien niet mogelijk wordt 1.50 m afstand tussen
bubbels gerespecteerd.
o Inrichten bar: drank, koffie, verwenbord.
o Aanbrengen signalisatie circulatieplan (de gasten verlaten de zaal via een andere weg
dan de inkom).
o Aanbrengen affiches Covid 19 (o.a. mondmasker mag enkel af aan tafel).
o Inrichten inkom en registratie met o.a. thermometer, handgel, ontsmetting en reserve
mondmaskers.
o Aanbrengen signalisatie voor eventuele wachtrij bij inkom.
o Aanbrengen signalisatie toiletten (ook handgel en ontsmetting voorzien).
o Aanbrengen signalisatie tombola (opmerking: tombola zal buiten georganiseerd
worden in een tent zodat de mensen bij het buitengaan hun prijs kunnen ophalen.
Verkoop tombolalotjes aan de tent aangekocht.
Teneinde rekening te houden met de Covid maatregelen worden alle stoelen en tafels
ontsmet voor ieder event.
Er worden papieren tafelmappen gebruikt en papieren onderleggers, alsook papieren
dranklijsten,deze worden bij ieder event vernieuwd.

CREW EN TAKEN TIJDENS EVENT
•
•

•

Team
o
o
Team
o

keuken: maximum 15 personen, registratie, geen mondmasker verplicht.
Handgel, handschoenen en ontsmetting beschikbaar
Klaarmaken mosselen, koude schotels, saus, frieten, afwas, enz.
zaal: registratie bij ieder event
Inkom: 4 personen, mondmasker verplicht
▪ Ontvangen de gasten (mondmasker verplicht), zorgen voor registratie, meten
temperatuur op en geven hun de omslag met tickets
o Stewards: 5 personen, mondmasker verplicht
▪ begeleiden de gasten naar hun plaats
o Bar: 5 personen, mondmasker verplicht
▪ Voorzien het zaalpersoneel van drank
o Verantwoordelijken koffie en verwenbord: 2 personen, mondmasker verplicht
▪ Voorzien het zaalpersoneel van koffie en verwenbordjes
o Zaalpersoneel: 10 personen, mondmasker verplicht
▪ Bedienen de gasten van drank en eten, ruimen ook af
▪ Indien bijkomende betalingen moeten gebeuren, gebeuren deze aan tafel en
daarvoor wordt een elektronisch betaalsysteem voorzien, teneinde cash geld
zoveel mogelijk uit te schakelen
Tombola: 2 personen, buiten, geen mondmasker verplicht

TAKEN TUSSEN IEDER EVENT

•

Team
o
o
o
o
o

van 10 personen, registratie, geen mondmasker verplicht
Volledig opruimen van de zaal
Ontsmetten van alle tafels en stoelen
Ontsmetten van de toiletten
Ontsmetten van alle high-touch oppervlakken (klinken, deuren, vestiaire, enz.)
Terug klaarzetten van de tafels en plaatsen toewijzen per bubbel

AFBRAAK EVENT
•

Team 15 personen, registratie, geen mondmasker verplicht
o Volledig opruimen keuken en zaal

SAMENWERKING
Teneinde dit event te doen slagen:
• wordt samengewerkt met Mevrouw Lieve Debrabandere van Crea-Cook die de algemene
leiding op zich neemt.
• wordt samengewerkt met de directie van de Rijksmiddenschool aan wie dit actieplan
voorgelegd wordt.
• wordt samengewerkt met de bevoegde diensten van stad Izegem aan wie eveneens dit plan
voorgelegd wordt.
• worden alle medewerkers uitgebreid geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden

Voor Crea-Cook,
Lieve Debrabandere

Voor Handbalclub Izegem
Jan Depoortere

Secretariaat : Tom Vansteenkiste - Ommegangstraat 9 bus 4 - 8870 Izegem - 32(0)477 54 99 67 - tomvstk@gmail.com

