Educatieve bezoeken aan de boerderij

Beste ondernemer,
Deze fiche is met de meeste zorg samengesteld waarbij we ons gebaseerd hebben op de richtlijnen
van de veiligheidsraad, het ministerie van volksgezondheid en economie en waarbij we ook input
gezocht hebben in verschillende sectorgidsen. Weet echter dat de actualiteit mbt corona heel snel kan
veranderen zowel in positieve zin (meer versoepelingen) maar ook in negatieve zin (terug
verstrengen). Vanuit het Steunpunt proberen wij dit steeds op de voet te volgen en deze info te
verspreiden via onze website, e-zine en FB pagina van het Steunpunt Korte Keten. Abonneer je via
steunpuntkorteketen.be gratis op onze nieuwsbrief en like onze FB pagina zodat je steeds op de
hoogte bent van de nieuwe ontwikkelingen.

Algemene regels:
Maak afspraken zichtbaar binnen en buiten. Maak hiervoor ev. gebruik van de affiches, pijlen
en pictogrammen die het Steunpunt Korte Keten ter beschikking stelt.
Je bezoekers moeten binnen en buiten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren
(behalve tussen de personen die deel uitmaken van de eigen bubbel.
De verplaatsingen van je bezoekers binnen en buiten worden zo georganiseerd om elk
contact met andere bezoekers en andere mensen in alle omstandigheden tot een minimum
te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
Laat deuren maximaal open staan tijdens het bezoek. Indien dit niet mogelijk is voorzie
desinfectering van alle klinken na passage van elke groep.
Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
Bedrijfsbezoeken moeten vooraf gereserveerd en betaald worden. Vermijd cash zoveel
mogelijk. Ontsmet je handen telkens na het aanraken van cash geld.

Aandachtspunten m.b.t. de groep:
Tot 1 juli mag de groep maximaal 20 deelnemers tellen. Vanaf 1 juli mag de groep uit
maximaal 50 personen bestaan inclusief begeleider(s).
Groepen moeten verplicht begeleid worden.
Organiseer het bezoek vnl. buiten. Binnenruimtes mogen bezocht worden maar ventileer die
daarna maximaal.
Laat bezoekers zo weinig mogelijk zaken aanraken. Zaken aanraken en doorgeven wordt ten
zeerste ontraden.
De begeleider volgt met zijn/haar groep een vooraf bepaald traject.
Meerdere groepen mogen tegelijkertijd rondgeleid worden maar de groepen mogen
onderling geen contact hebben. Werk vb. met tijdsloten: groep 1 met begeleider 1 start de
rondleiding om 14u, groep 2 met begeleider 2 start om 14u30. Begeleider 1 mag pas nadat
groep 1 het bedrijf verlaten heeft een nieuwe groep gaan begeleiden.
Voorzie desinfecterende gels voor je bezoekers
Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie
en met welke producten.
Proevertjes mogen aangeboden worden. Zelfbediening door de groepsleden wordt ten
zeerste ontraden. Elke begeleider bedient de leden van zijn/haar groep. Opteer bij voorkeur
voor wegwerpbekers/bestek/servetten. Kan de 1.5m afstand tussen begeleider en bezoeker
niet gerespecteerd worden dan draagt de begeleider een mondmasker.

Na afloop van het bezoek verlaat de ganse groep het bedrijf. Het nuttigen van een tractatie,
ontbijt, 4-uurtje,… voor of na het bezoek kan maar dan moeten de ‘horeca regels’ gevolgd
worden (zie fiche horeca).

Aandachtspunten m.b.t. het sanitair:
Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn,
zullen ze dus misschien niet allemaal gebruikt kunnen worden. Is de oppervlakte van het
sanitair te klein om de 1.5m te respecteren dan zal (een deel van) de groep buiten moeten
wachten.
Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare
vuilnisbakken. Het sanitair moet minstens 2 keer par dag gereinigd en ontsmet worden.
Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Het
steunpunt stelt hiervoor de affiche van het Ministerie van Volksgezondheid ter beschikking.
Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische –, voet- of
elleboogbediening.
Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie
en met welke producten.
Het gebruik van het sanitair door niet-bezoekers is verboden. Begeleiders mogen wel gebruik
maken van het sanitair. Vermijdt bubbels met elkaar in contact te brengen ook in de
sanitaire ruimtes.

