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Algemeen technisch hygiënische
bepalingen bij evenementen
Datum

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.
Dit document is, door middel van onderstaande link te downloaden via de Internetsite van
de gezamenlijke GGD’en in Nederland.
http://www.ggdkennisnet.nl/kennisnet/paginaSjablonen/raadplegen.asp?display=2&atoo
m=34443&atoomsrt=2&actie=2

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door

Telefoon

(040) 2608 667
Ons kenmerk

Onderstaand worden de meest gebruikte onderdelen uit dit document belicht:
Aantal bijlagen



Geneeskundige 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 dienen, binnen 150 meter van de locatie, minimaal 2 toiletten voor de
evenementgangers beschikbaar te zijn. Per 150 gelijktijdig aanwezige
bezoekers dient minimaal 1 toilet aanwezig te zijn. De toiletten beschikken over
goede verlichting, ventilatieopeningen, bevatten toiletpapier en
sanitaircontainers (dames). Er moet minimaal 1 voorziening per 4 toiletten
aanwezig zijn om de handen te wassen. De handenwasgelegenheid heeft een
zeephouder en afvalemmer. De toiletten worden afhankelijk van het gebruik
twee maal per dag huishoudelijk gereinigd. In de toiletruimte hangt een
afvinkschema waarop gebruikers zien wanneer de toiletruimte voor het laatst is
schoongemaakt.



Drinkwatervoorziening
Er dient één watertappunt per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers
aanwezig/beschikbaar te zijn. De watertappunten zijn hygiënisch betrouwbaar
(denk aan legionella infectie). Dit drinkwater moet aan het tappunt van
drinkwaterkwaliteit (o.a. NEN/VEWIN eisen) en hygiënisch betrouwbaar zijn.
Bij een tijdelijk tappunt moet, i.v.m. de reeds eerder genoemde legionella
bacterie, de installatie vooraf gereinigd zijn.
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Horeca
Voorzieningen voor eet- en drinkwaren worden alleen geëxploiteerd door
professionele exploitanten. Deze kunnen worden geassisteerd door vrijwilligers,
die op de hoogte dienen te zijn van de meest elementaire regels op het gebied
van persoonlijke hygiëne en hygiëne tijdens de bereiding van voedsel. Er dient
te worden gewerkt conform de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen.
Afvalverwijdering
Er dient gezorgd te worden voor adequate afvalverwijdering, zodanig dat tijdens
het evenement geen bron ontstaat voor verspreiding van infectieziekten. Denk
hierbij aan het regelmatig verzamelen van afval en het gebruik van afsluitbare
afvalcontainers.
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Sportevenementen
Indien bij sportevenementen (tijdelijke) kleedruimten 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 ruimten
dienen minimaal twee maal per dag huishoudelijk gereinigd te worden.

Bij onduidelijkheden omtrent bovenstaande kun u altijd contact opnemen met:

Bureau GHOR Brabant-Zuidoost
Afdeling Proactie, Preventie, Preparatie
Postbus 242
5600 AE Eindhoven
Telefoon: 040 2608 667
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