Checklist algemene THZ

Indien tijdens het evenement sprake is van het gebruik van o.a. recreatietoestellen, zandbak, dag- of
recreatieverblijf, kampeergelegenheid, sanitaire gebouwen en/of wasgelegenheden dan dient tevens gebruik te
worden gemaakt van de adviezen uit het document “Hygiënerichtlijnen voor Publieksevenementen” van het Landelijk
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.
Een totaaloverzicht van de richtlijnen vindt u op:
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:58060&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
Onderstaand worden de meest gebruikte onderdelen uit dit document belicht:


Geneeskundig advies
M.b.t. noodzakelijke medische begeleiding ( EHBO / artsen / ambulances etc. ) wordt altijd het advies van
de GHOR uitgevoerd.



Infectie / besmetting
Bij ernstige of massaal ( meer dan 2 personen ) optredende besmettelijke ziekten tijdens of ( mogelijk )
t.g.v. het evenement wordt de GGD ingeschakeld.



Toiletten
Er is één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers ( met een minimum van twee toiletten ). Hierbij kan
75% van de herentoiletten vervangen worden door urinoirs of plaskruizen.
Er is één toilet per 75 gelijktijdig aanwezige bezoekers bij evenementen waarvan op voorhand bekend is dat
er veel gedronken wordt. Hierbij kan 75% van de herentoiletten vervangen worden door urinoirs of
plaskruizen.
In of in de onmiddellijke nabijheid van het toilet is een voorziening om de handen te wassen. De
handenwasgelegenheid is voorzien van een zeepdispenser, handdoekjes voor eenmalig gebruik en een
afvalbak.
Toiletten zijn niet pal naast horecavoorzieningen geplaatst.
De toiletten worden, afhankelijk van het gebruik, minimaal twee maal per dag huishoudelijk gereinigd. In de
toiletruimte hangt een afvinkschema waarop gebruikers kunnen zien wanneer de toiletruimte voor het laatst
is schoongemaakt.



Drinkwatervoorziening
Er dienen voldoende watertappunten aanwezig te zijn, waar drinkwater gratis beschikbaar is. De
watertappunten zijn hygiënisch betrouwbaar ( denk aan legionella infectie ). Het water moet aan het
tappunt van drinkwaterkwaliteit ( o.a. NEN/ VEWIN eisen) zijn. Bij een tijdelijk tappunt moet, in verband met
de reeds eerder genoemde legionella bacterie, de installatie vooraf gereinigd zijn.



Horeca
Exploitanten van voorzieningen voor eet- en drinkwaren werken conform de Warenwetregeling Hygiëne van
levensmiddelen en de Verordening ( EG ) 852/2004.

De particuliere verkoop van ( zelfgemaakte ) hapjes op vrijmarkten, braderieën en evenementen is
verboden. Tijdens het evenement is de organisatie in eerste instantie verantwoordelijk voor deze eventuele
verkoop.


Afvalverwijdering
Het afval wordt dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag verzameld bij een aparte opslagplaats.
Het afval wordt opgeslagen in afsluitbare afvalcontainers.
Het afval wordt tijdig opgehaald en met die frequentie dat er geen afval rondom of buiten de afvalbakken
wordt gedeponeerd.
De tijdelijke stort- of overslagplaats wordt zodanig schoon gehouden dat ratten en ander ongedierte niet
worden aangetrokken.
Glas wordt, in verband met veiligheid, afzonderlijk verzameld. Dit geldt ook voor ander afval dat een gevaar
kan betekenen voor de bezoekers.



Sportevenementen
Indien bij sportevenementen ( tijdelijke ) kleedruimtes en douches worden gebruikt dan dient per persoon,
die hiervan gebruik gaat maken, uitgegaan te worden van 1 m2 verkleedruimte. Per 10 m2 ( 10
verkleedplaatsen die tegelijkertijd worden gebruikt) moet 1 douche beschikbaar zijn. Deze ruimtes dienen
minimaal twee maal per dag huishoudelijk gereinigd te worden.

Bij vragen omtrent bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met:
Bureau GHOR Brabant –Zuidoost
Afdeling Evenementen
Postbus 242
5600 AE Eindhoven
Telefoon: 040 2608 661 of 648
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