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Corona protocol WTC Expo 

Met ingang van 1 juli kunnen bijeenkomst, congressen en beurzen, onder bepaalde voorwaarden, 

weer plaatsvinden. De belangrijkste maatregelen zijn samengevat in dit protocol. Indien de 

Nederlandse overheid voorwaarden wijzigt dan zal het protocol hierop worden aangepast. Het 

protocol van WTC Expo is gebaseerd op het “Protocol voor zakelijke bijeenkomsten” zoals 

opgesteld door EventPlatform ( 6 mei 2020). Dit protocol heeft als doel dat bezoekers en 

deelnemers op veilige en verantwoorde wijze onze evenementen kunnen bezoeken. 

1. VERANTWOORDELIJKHEID 

De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op verantwoorde wijze de richtlijnen uit het 

protocol naleeft en actief zorg draagt voor handhaving is dat mogelijk. Alle bij een evenement 

betrokken partijen zullen telkens zoveel mogelijk worden geïnformeerd over dit protocol. Het 

protocol zal tevens worden gepubliceerd op onze website.  

2. UITGANGSPUNTEN 

Uitgangspunten voor dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door de overheid, 

het RIVM of andere officiële instanties worden vastgesteld op het moment van publiceren van dit 

protocol. Dit protocol is afgeleid van op het “Protocol voor zakelijke bijeenkomsten” zoals 

opgesteld door EventPlatform ( 6 mei 2020).  

3. ALGEMENE RICHTLIJNEN RIVM 

De algemene richtlijnen zoals uitgegeven door het RIVM gelden voor alle opdrachtgevers, 

organisatoren, accommodaties, toeleveranciers, medewerkers en bezoekers van onze 

bijeenkomsten: 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand 

• Was regelmatig je handen 

• Hoest en nies in de binnenzijde van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg 

• Schud geen handen 

• Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten 

 

4. MAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID 

Vanaf 1 juli geldt dat er onder voorwaarden niet langer sprake is van een bovengrens van het 

aantal bezoekers. Conform de noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân houdende 

voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus zijn de volgende 

bepalingen van toepassing:   

• Er dienen maatregelen te worden getroffen waarmee bezoekersstromen kunnen worden 

gescheiden. 

• Hygiënemaatregelen dienen te worden getroffen waarmee de verspreiding van COVID-19 

wordt tegengegaan. 

• Maatregelen worden getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot 

elkaar kunnen houden. 
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• Reserveren en een gezondheidscheck zijn op basis van paragraaf 2 , artikel 5a van de 

noodverordening niet noodzakelijk voor beurzen nu daar sprake is van een doorstroom van 

bezoekers.  

Voor concerten en congressen, waarbij geen doorstroom is van bezoekers gelden aanvullend de 

volgende maatregelen :  

• Reserveren is verplicht 

• Een gezondheidscheck is verplicht 

Naast genoemde voorwaarden gelden de in dit protocol opgenomen richtlijnen en voorschriften. 

5. 1,5 METER AFSTAND 

Voor alle evenementen gelden de volgende bepalingen : 

• Aanwezigen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand. 

• Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt als richtlijn 1 persoon per 5m2 gehanteerd. 

Bij de definitieve capaciteitsbepaling per bijeenkomst zal rekening worden gehouden met de 

indeling en inrichting van de locatie, hal of beursvloer. 

• Er zal zoveel als mogelijk worden gewerkt met een (online) reservering 

• Bij de reservering maakt de bezoekers, indien van toepassing, een keuze voor een tijdvak. Het 

aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgestelde totaal aantal maximaal aanwezige 

personen volgens de hierboven genoemde berekening. Een reservering kent een vaste begintijd 

en waar nodig een vaste eindtijd. 

• De algemene richtlijnen van het RIVM worden op duidelijk zichtbare locaties ( entree, toiletten 

en beursvloer) duidelijk weergegeven. 

• Waar nodig kunnen meerdere ingangen worden gebruikt om kruisverkeer te minimaliseren. 

• Er voldoende brede gangpaden worden gehanteerd en logische routes zullen worden uitgezet 

en worden gemarkeerd middels stickers, borden  of andere wijze op vloeren, wanden enzovoorts.  

 

6. BEURZEN 

• Bezoekers zullen worden gestimuleerd om zoveel als mogelijk middels  een online registratie 

(registratie ter plaatse is niet mogelijk) de beurs te bezoeken.  

• Bij de reservering maakt de bezoeker, indien van toepassing, de keuze voor een tijdvak. Het 

aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgestelde aantal maximale gelijktijdige 

bezoekers zoals bepaald in artikel 5 van dit protocol. 

• Signing en markeringen geven looproutes  en vakken aan waarin bezoekers elkaar met 

inachtneming van de 1,5meter richtlijn kunnen ontmoeten.  

• Gangpaden zijn aangeduid, voldoende breed en ingericht op zoveel mogelijk rechtshouden 

zoals gebruikelijk in het verkeer. Waar nodig kan éénrichtingsverkeer worden toegepast. 

• Exposanten / deelnemers worden verplicht hun stand in te richten opdat het houden van de 

minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. 

• Per stand worden daartoe waar nodig markeringen aangebracht en vakken aangeduid om de 

1,5 meter afstand te waarborgen en de bezoeker te blijven attenderen op deze afstand. 
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7. VEILIGE BEREIDING EN UITGIFTE F&B 

• Het bereiden en serveren van catering vindt plaats onder strikte richtlijnen 

• Het verstrekken van drinken en etenswaren wordt beperkt tot de daartoe aangewezen horeca 

punten.  

• Voor de bereiding van en uitgifte van F&B gelden de uitbreide maatregelen zoals beschreven 

in het branche protocol. Medewerkers van de organisatie zullen daartoe worden geïnstrueerd. 

• Er worden uitsluitend contactloze betaalmethoden aangeboden. 

 

8. HYGIËNE 

• Op logische plekken (ingang, nabij toiletten) en verspreid door het complex zullen 

desinfectiezuilen worden geplaatst zodat iedereen hier gebruik van kan maken. 

• Alle ruimtes, waaronder de sanitaire voorzieningen, worden vooraf, tijdens en na afloop 

voortdurend gereinigd.  

• Het aantal gebruikers per toiletruimte zal worden beperkt zodat ook daar de 1,5 meter 

voldoende kan worden gewaarborgd. Indien nodig worden er tijdelijk extra toiletruimtes 

gecreëerd.  

• Er worden uitsluitend contactloze betaalmethoden aangeboden. 

• Ventilatiesystemen zullen zoveel mogelijk verse lucht aanvoeren in plaats van het laten 

circuleren van de aanwezige lucht.  

 

9. CORONAVERANTWOORDELIJKEN 

Er wordt binnen de organisatie een coronaverantwoordelijke aangewezen die toeziet op naleving 

van de in dit protocol vastgestelde richtlijnen. Deze verantwoordelijke wordt ondersteund door 

een team van medewerkers of specifiek daartoe aangestelde toezichthouders.  

 

 


