Ook de
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zĳn
coronaproof

Eindelijk is het zover! We mogen opnieuw
organiseren en schotelen u met veel
plezier een coronaproof Spirituele Expo
voor. Gelieve als standhouder deze gids
door te nemen alvorens uw deelname.

Tot snel!

najaar 2020

Algemene richtlĳnen
Zoals u beslist weet, dienen volgende maatregelen te allen tijde nageleefd worden:
• Volg de instructies van de organisatie en de richtlijnen die geafﬁcheerd zijn.
• Hou 1,5 meter afstand van andere beursbezoekers en standhouders.
• Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen de producten aan die u nodig hebt.
• Mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van publiek toegankelijke ruimtes.
• Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u onmiddellijk nadien weggooit in
een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).
Deze richtlijnen worden ook aan de beursbezoekers meegedeeld via de website Bloom.be en
andere communicatiekanalen.

Extra maatregelen door de organisatie Bloom
• Wij respecteren de maatregel om maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toe te laten.
• Tot eind september geldt een restrictie met betrekking tot het aantal aanwezige personen. Zo
mogen er GELIJKTIJDIG niet meer dan 200 personen aanwezig zijn. Om toch meer bezoekers
de kans te geven de beurs te bezoeken, richten wij tijdsloten in van 10.00 tot 13.45 uur en van
14.00 tot 17.30 uur. Dit betekent concreet dat om 13.45 uur de zaal ONTRUIMD wordt om de
volgende 200 personen te verwelkomen. Houd hier rekening mee met betrekking tot het inplannen van afspraken/consulten.
• Wij voorzien signalisatie en afﬁchage ter sensibilisering van de maatregelen.
• Bezoekers die aan de deur een beursticket kopen, dienen zich te registreren (naam- en voornaam + telefoonnummer en/of mailadres).
• Op strategische plaatsen zal handgel voorzien worden, zoals aan de inkom, toiletten, etc.
• Bloom biedt mondmaskers te koop aan voor €1,00.
• Bij niet-automatische deuren worden de deuren zoveel mogelijk open gelaten.
• Zelfbediening aan de bar is niet mogelijk. U zal bediend worden aan tafel.
• Er zal een circulatieplan voor de zaal uitgewerkt worden, indien de social distancing in het
gedrang kan komen, zodat wij de bezoekersstromen kunnen managen.

Belangrĳk
We hanteren twee tĳdsloten:
10.00 tot 13.45 uur > shift van eerste 200 bezoekers
13.45 - 14.00 uur > alle beursbezoekers worden
verzocht de zaal te verlaten
van 14.00 tot 17.30 uur > shift van volgende 200 bezoekers

Richtlĳnen voor standhouders
• Voorzie op uw stand desinfecterende handgel.
• Ontsmet regelmatig uw stand en desinfecteer uw handen na elk consult.
• Laat uw klant vóór aanvang van het consult zijn/haar handen desinfecteren.
• Indien u over een betaalterminal beschikt, laat de klant dan zoveel mogelijk elektronisch of contactloos betalen.
• De betaalterminal moet na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel
handgel of oorstaafjes ter beschikking aan de klanten.
• Blijf achter uw stand, zodat u de social distancing kan garanderen.
• Herleid verplaatsingen tijdens de beursdag tot een minimum.
• Respecteer de tijdslots en ga geen consult aan net voordat de zaal om 13.45 uur
ontruimd wordt.
• Afhankelijk van de grootte van de beschikbare ruimte en in achtneming van de
maatregelen is het mogelijk dat bepaalde locaties/beursdagen sneller volzet zijn.

//

Nuancering: handelsbeurzen worden aanschouwd als het verlengde van

een individuele handelszaak (winkel) en dus niet als een event.

// Tip: op economie.fgov.be downloadt u de volledige Gids voor opening van de
handel per handelsactiviteit.
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