Corona plan Globus 2021
3 & 4 Juli zal de eerste editie van het corona proof GLOBUS Festival plaatsvinden. Om het GLOBUS
Festival te organiseren hebben wij een aantal maatregelen genomen omtrent het Coronavirus. De
regels kunnen worden samengevat in 5 hoofd aanpassingen: Aantallen mensen, Verschillende
rondes, Zittend in duo’s, Aangepaste Catering en Overige Maatregelen.
Alhoewel wij ons uiterste best zullen doen om besmettingen te voorkomen is er geen mogelijkheid
om complete veiligheid te garanderen. Daarom raden wij iedereen aan om het kopen van een ticket
goed te overwegen.

Aantallen mensen
Er is besloten om niet meer dan 100 bezoekers tegelijk op het terrein te laten. Dit heeft als voordeel
dat er ook weinig vrijwilligers, beveiligers en barmedewerkers nodig zijn waardoor er een laag
besmettingsgevaar is.
Uiteindelijk zullen er op het terrein niet meer dan 150 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Verschillende rondes
Er zijn 6 rondes waarin 6 verschillende groepen van 100 bezoekers elkaar afwisselen. Deze 6 rondes
zijn verdeeld over 2 dagen: 3 & 4 Juli. De groepen komen op hun aangegeven tijdslot binnen en
worden verzocht om niet eerder aanwezig te zijn om rijvorming te voorkomen. Er zal een ingang zijn
met duidelijk aangegeven wacht vakken zodat de eventueel wachtende bezoeker met in ieder geval
1,5 meter afstand tot een ander zal wachten. Wij kijken nog naar de mogelijkheid van meerdere
ingangen om de mensen nog meer te spreiden. Ook wordt elke gast verzocht om een mondkapje op
te hebben als ze zich verplaatsen. Het mondkapje wordt opgedaan voordat bezoekers het terrein
opkomen en kan af op het moment dat de zitplek is gevonden. Vrijwilligers op het terrein zullen
toezicht erop houden dat mensen een mondkapje dragen wanneer er wordt gelopen. Elke groep kan
2 uur genieten van het festival en zal daarna via de met pijlen aangegeven paden weer naar huis
vertrekken. Deze wisseling van groepen heeft een half uur de tijd zodat er genoeg tijd en dus ruimte
is om het terrein leeg te maken en weer te vullen zonder dat de bezoekers dicht bij elkaar hoeven te
komen. Daarna kan door de vrijwilligers het terrein waar nodig schoon worden gemaakt en worden
gedesinfecteerd.
De bezoekers die vooraan de rij staan zullen naar de voorste rijen worden begeleid om zo van vooraf
aan de stoelen te vullen. Als het tijdslot voorbij is, zullen deze mensen ook als eerst vertrekken. Dit
First in, First out systeem zorgt ervoor dat afstand behouden bij aankomst en vertrek zo makkelijk
mogelijk wordt.

Zittend in duo’s
De tickets zijn alleen vooraf het festival te koop en dus niet bij de ingang. Dit voorkomt onverwachte
rijvorming van mensen die op het laatste moment nog een kaartje willen kopen.
Om niet elke ronde te hoeven verbouwen, is er besloten dat stoelen alleen in duo’s te koop zijn. Dit
is helaas de oplossing die voor de minste beperkingen zorgt. Grotere huishoudens worden dus
verzocht om op te splitsen. Kinderen die het hele festival op schoot kunnen zitten hoeven geen
kaartje te hebben. Bij aankomst worden de bezoekers in duo’s naar hun bijbehorende zitplaatsen
begeleid. Het is de bedoeling dat de bezoekers hier gedurende het hele tijdslot blijven zitten. Enkele
uitzonderingen zijn toiletbezoeken, of onvoorziene ongelukken. De toiletten zullen genoeg ruimte
hebben voor korte rijen. Er zullen duidelijke indicaties op de grond staan waar de bezoekers in de rij
(dus ook binnen de duo’s) op afstand kunnen gaan staan. Er staan vrijwilligers om dit te handhaven.
De rij mag niet langer dan 4 bezoekers zijn, de bezoekers worden in dat geval gevraagd om weer te
gaan zitten.

Looppaden
De looppaden zijn duidelijk aangegeven en zullen eenrichtingsverkeer zijn. Daarbij zijn de paden ook
minimaal 3.5 meter breed. Hiermee verzekeren we dat afstand gehandhaafd kan worden.

Aangepaste Catering
De catering van het festival zal in de vorm van pakketten worden geleverd. Deze pakketten kunnen
vooraf samen met het kaartje worden gekocht. De pakketten zullen klaar liggen op de stoelen zodat
rijvorming voorkomen kan worden. Deze pakketten variëren van ontbijtbox tot dinerbox tot
snackbox en zullen ook drankjes bevatten. Tijdens het festival zelf zal er ook de mogelijkheid zijn om
drankjes los te bestellen. Dit gaat via serveerders die met Pinautomaten op stokken rondlopen en
bestellingen op kunnen nemen.

Overige maatregelen
-

Bij de ingang staan desinfectie dispensers
Tussen elke ronde worden alle contact oppervlakken gereinigd
Serveerders moeten hun handen regelmatig desinfecteren

-

Onze vrijwilligers die geen afstand kunnen bewaren tijdens het festival zullen van te voren
een negatief testresultaat moeten hebben om te mogen bijdragen aan het festival. Ook
zullen de vrijwilligers ten alle tijden een mondkapje dragen.

-

Een overzicht van alle bezoekers zal worden bijgehouden om contact onderzoek mogelijk te
maken.

-

2 dagen voor het festival zal er een vragenlijst naar alle bezoekers worden gestuurd over
corona gerelateerde klachten of contact met positief geteste personen. Alleen als deze is
ingevuld mogen ze het terrein betreden. Dit zal bovendien nog een keer gevraagd worden
bij toegang tot het terrein.

-

Bij geval van een evacuatie zal de directe veiligheid van onze bezoekers en vrijwilligers
prioriteit hebben boven de corona maatregelen. Maar, om met allebei zoveel mogelijk
rekening te houden zullen er meerdere evacuatie-verzamel punten zijn waar genoeg ruimte
is om afstand te kunnen houden.

