
DRAAIBOEK CORONAMAATREGELEN O*KA CULTUURCAFE 
 
Ontsmettingsprotocol  
Hygiënische voorzieningen op strategische plaatsen:  

desinfecterende handgels,  
wastafels met papieren handdoekjes,  
vuilnisbakjes 

Mondmaskers beschikbaar aan onthaal. 
 
Wie doet het ontsmettingswerk?  
De aangeduide vrijwilliger(s)  

met mondkapje en handschoenen, met sprayfles en papier. 
 

Wat en wanneer ontsmetten? 
Voor opening en na sluiting café: 

Tafels en stoelen 
Bar en deuren drankenkast 
Scherm van de kassa 
Alle high-touch oppervlakken en materialen: 

Klinken en deuren 
Schakelaars 
Wastafelkranen 
Toiletzittingen 

 Vuilnisbakjes leeg maken 
Tijdens opening café:  

Na vertrek van bezoekers tafels afruimen, tafels en stoelen ontsmetten 
Controle op handgelfles, voorraad vloeibaar zeep en papieren handdoekjes 

 
De bediening (aan tafel, bar en kassa) 

wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondkapje. 
Wijst bezoekers naar tafels 
Blad met algemene hygiënevoorschriften meegeven aan bezoekers. 

 
Plaatsen en circulatieplan 
Ingang via zijdeur – uitgang via deur aan de straat. 
Bij binnenkomen: 

handen ontsmetten met desinfecterende gel, 
naam, adres en telefoon invullen op bezoekerslijst. 

Begeleiding van de gasten naar de tafels.  
Rondgaan in café enkel naar de toiletten. 
Consumeren enkel zittend aan tafel. Niet aan de bar of rechtstaand.  
Tafels met afstand van 1,5 meter.  
Maximum 10 personen van één bubbel samen aan een tafel. 
Betalen aan bediening aan tafel of liever online aan de kassa. 
Ventilatie: aangeraden zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren via de deuren. 
Gemeenschappelijke spellen enkel toegelaten met afstand van 1,5 meter  
 
Werking bar 
Geen bezoekers aan de bar, bediening enkel aan de tafel. 
Afrekening online aan kassa of door bediening aan tafel. 
Handen wassen voor gewassen glazen aan te raken. 
Glazen, tassen, servieswerk en bestek na ieder gebruik wassen met zeep en spoelen. 
Bierglazen machinaal afwassen met klein beetje detergent; daarna spoelen in zuiver water 
en goed laten uitlekken.  
Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Indien toch nodig: zo vaak als nodig een 
propere handdoek nemen.  
 
Aanspreekpunt voor opvolging van de veiligheidsmaatregelen.:  
Wilfried Verhaert  03 298 55 77 info@okacentrum.com 


