Corona plan Globus 2021
English below
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: Groeps verkleining, 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.

Groep Verkleining
Er is besloten om niet meer dan 100 bezoekers tegelijk op het terrein te laten. Dit heeft als voordeel
dat er 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 eventuele bezoekers die wachten om binnen te
worden gelaten met in ieder geval 1,5 meter zullen wachten. Wij kijken nu 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. De
duo’ zullen tussen elkaar geen 1,5 hoeven aan te houden. 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 lunch en diner pakketten zullen klaar liggen op de
stoelen zodat rijvorming voorkomen kan worden. De snackbox is optioneel en die zal af te halen zijn
bij de ingang. 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.

Corona plan Globus 2021
On the 3rd and 4th of July, the first edition of the corona proof GLOBUS Festival will take place. To be
able to organise the festival, we have taken some multiple safety measures. The measures can be
summarised in 5 main adjustments: Smaller Group sizes, Multiple Time Slots, Seated in couples,
Adjusted Catering and Miscellaneous measures.
Even though we do everything we can to prevent infections, there is no way to guarantee complete
safety. Therefore, we recommend everybody to take your own health into account when buying a
ticket.

Smaller Group Sizes
The total number of visitors that can be present on our terrain at the same time can not exceed 100
people. This has an added benefit that less security, and volunteers will be necessary. This greatly
reduces the contamination hazard.
There will never be more than 150 people present at the same time.

Multiple Time Slots
There will be 6 time slots where 100 people will be allowed. These 6 time slots are divided over 2
days: July 3rd and 4th. De groups can arrive at the time indicated on their ticket, and will be asked to
arrive on time and not earlier to prevent queue forming. At the entrance there will be indications on
the ground where to wait for your ticket to be checked.
Every visitor will wear a face masks when moving on the terrain. The mask can be removed when
they have found and taken place on their seats. Volunteers will be present on the terrain to remind
people to follow this measure.
After the 2 hours of the time slot has passed, the visitors can leave via the walking routes that are
indicated on the ground. Between the time slots, there is 30 minutes of time in order for us to clean
contact surfaces and to make sure that there is enough time between the previous group leaving,
and the first group arriving.
The visitors that will be first to arrive will be guided to the front seats to fill the terrain from front to
back. These will also be the first visitors to leave when the time slot has finished. This First in, First
out system will make maintaining distance between the visitors easier and will make the process of
changing between groups faster.

Seated in Couples
The tickets will only be for sale in advance of the festival on our website. No tickets will be sold at the
entrance. This prevents unexpected numbers of visitors to show up at our location. We want our
festival to be enjoyed by people with someone else. Therefore, people are able to buy tickets as a
couple. These couples are not expected to maintain social distancing. No exceptions can be made to
this, so we won’t have to re-arrange the lay-out of the seats in between time slots. Bigger
households will therefore be asked to split into couples of 2 persons. Small kids who are able to sit on
someone’s lap for the entirety of the time slot will not have to buy a ticket.
Visitors will be asked to remain seated during the 2 hours of time slot. Exceptions of this are toilet
visits or unforeseen accidents. The toilets will have indicated waiting lines with room for 4 people.
Visitors are asked not to join the queue when there are already 4 people in line. Volunteers will be
present to maintain this.

Walking paths
The paths will be clearly indicated in a one-way layout. On top of that, they will be at least 3.5 meters
wide.

Adjusted Catering
The Catering at the festival will be in the form of food boxes. The lunch and dinner boxes are
incorporated with the ticket and will be placed on the seats at the festival. The optional snackboxes
can be picked up at the entrance of the festival. During the festival it will be possible to order drinks.
This will be possible by servers that can take your order. Payment will be done with card readers on
sticks.

Miscellaneous measures
-

At the entrance, disinfectant dispensers are available
Servers need to disinfect their hands regularly

-

Our volunteers that can’t maintain enough distance during the festival will need to have a
negative test result to be able to contribute to the festival. Also, they will wear a face mask
during the entirety of the event.

-

An overview of all visitors will be kept to be able to start a contact investigation in case of
infection.

-

2 days in advance of the festival, a questionnaire will be sent to all visitors to check for
COVID-19 related symptoms or contact with infected people. Only if this has been filled in,
they can get access to the festival terrain.

-

In case of emergency, the direct safety of our visitors and volunteers will have priority above
the COVID-19 safety measures. However, there will be assigned evacuation meeting points
where enough space is available to remain distance

