
 

Basisprotocol voor de toeristische sector 
(m.u.v. eventsector) 

 
           Protocol indoor attracties en 

binnenspeeltuinen 

 
 
Het open stellen voor het publiek is mogelijk op voorwaarde dat de indoor attracties 
en binnenspeeltuinen aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoen om de 
veiligheid en de gezondheid van de bezoekers en de eigen medewerkers te bewaken 
en te handhaven. 
 
De sector zal ook steeds de eventueel strengere of versoepelde maatregelen volgen 
conform de richtlijnen door de Overheid opgelegd, en in lijn met de coronabarometer. 
 
Basisvoorwaarden:  
 

• eenieder, vanaf de leeftijd van 6 jaar, is verplicht om in de gebouwen de mond 
en de neus te bedekken met een mondmasker, behalve tijdens het spelen in de 
speelzones en op de attracties. Begeleiders dragen wel het mondmasker in de 
speelzones en op de attracties.  

• de onderneming of organisatie informeert de bezoekers, consumenten, 
personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende 
preventieve coronamaatregelen 

• de onderneming of organisatie stelt middelen voor de noodzakelijke 
handhygiëne (aan de ingang en op diverse plekken in alle ruimten waar 
bezoekers en medewerkers komen) ter beschikking van het personeel, de 
bezoekers en consumenten 

• de onderneming of organisatie neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de 
inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te reinigen en te desinfecteren 

• de onderneming of organisatie zorgt voor een goede verluchting en ventilatie  

• een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, bij wie consumenten 
en personeelsleden met alle mogelijke vragen en bezorgdheden terecht 
kunnen die betrekking hebben tot het coronavirus 

• in de publieke ruimten is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) 
verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te 
worden geïnstalleerd. De richtnorm van de luchtkwaliteit van 900 ppm CO2 
mag niet worden overschreden. Boven 900 ppm dient de uitbater te 
beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of 
luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.  

 
De generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan geldt 
als basis voor boevenstaande veiligheidsmaatregelen 
(https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids.pdf)  
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Bij het (professioneel) uitoefenen van reca-activiteiten dienen de regels en 
maatregelen die gelden voor de horeca te worden gevolgd en moeten de volgende 
specifieke regels bijkomend nageleefd worden: 

• de publieke ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, 
worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale 
overheden 

• Voor het reca-gedeelte geldt uiteraard ook de CST-plicht. Bezoekers dienen bij 
voorkeur aan de ingang van de gebouwen, en in ieder geval bij het betreden 
van de reca-gedeelten hun Covid Safe Ticket, samen met hun identiteitsbewijs, 
te laten controleren. Enkel bezoekers met een ‘groen’ CST krijgen toegang. 

• in de publieke ruimten van de eet- en drankgelegenheden is het gebruik van 
een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de 
bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De richtnorm voor 
de luchtkwaliteit bedraagt 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient 
de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende 
luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm 
dient de inrichting onmiddellijk te worden gesloten.  
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