UW EVENEMENT IN HET BELvue
De maatregelen die zijn genomen om u in alle veiligheid te ontvangen
Het BELvue zet de gezondheid van zijn bezoekers en personeel op de voorgrond. Sinds het begin
van de COVID-19-crisis volgde het museum de aanbevelingen van de overheid op de voet.

Naast meerdere hygiënemaatregelen heeft het BELvue ook een systeem voor
gezondheidsrisicomanagement (‘SGRM’) geïmplementeerd om de risico's te analyseren en
passende preventieve maatregelen te nemen.
Als gevolg van deze inspanningen werd het BELvue bekroond met het 'Brussels Health Safety
Label', het Brusselse gezondheids- en veiligheidslabel dat door visit.brussels in samenwerking
met het certificeringsbedrijf SOCOTEC werd gecreëerd.

Algemene maatregelen:

Hygiënemaatregelen:

• Het dragen van een mondmasker is voor iedereen
verplicht:
museumpersoneel,
dienstverleners,
organisatoren en deelnemers.
• Wegwerphandschoenen en –mondmaskers zijn te koop
bij de receptie.
• Er zijn verschillende
beschikbaar.

antibacteriële

gelverdelers

• Social distancing en hygiënemaatregelen worden
aangegeven met signalisatie op de vloer en de muren.
• De richting van het bezoek wordt aangegeven door
signalisatie op de grond en afspanningen.
• Het maximum aantal personen dat in de lift is
toegestaan, wordt aan de binnenkant en bij de ingang
van de lift op elk verdiep aangegeven.

Aanpassing van onze zaalcapaciteit:
Om een social distance van 1,5 m tussen de deelnemers te
garanderen, is de capaciteit van elke zaal aangepast:
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Het is mogelijk om het Atrium en de zalen Park, Koning en
Center te combineren om een diner te organiseren met max. 110
personen.

• De toiletten worden schoongemaakt en
gedesinfecteerd voor elk evenement. Indien u
dat wenst, kunnen wij de aanwezigheid van
een schoonmaakverantwoordelijke tijdens uw
evenement organiseren.
• Wegwerpdoekjes
toiletten.
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• Het maximum aantal personen dat in de ruimte
is toegestaan staat aangegeven bij de ingang.

Onthaal van de deelnemers:
• Indien u de receptie van het museum wilt
gebruiken voor het onthaal van uw deelnemers,
beschermen twee schermen van plexiglas de
interacties tussen de organisatie en de
deelnemers.
• Een infraroodthermometer wordt tot uw
beschikking gesteld om de temperatuur van de
deelnemers te controleren.

Wij staan tot uw beschikking
om u te helpen met het
organiseren, aanpassen of
heruitvinden van uw evenement
opdat het een succes wordt
en veiligheids– en
afstandsmaatregelen
gerespecteerd worden!

