Weersomstandigheden
Covid-19 specifieke adviezen
Inleiding
Omdat weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op een evenement. wordt de
organisator geadviseerd vooraf scenario’s uit te werken. Hierin staat hoe de organisator gaat
handelen in geval (extreme) weersomstandigheden voorafgaand en tijdens het evenement.
Dit document beschrijft concreet welke adviezen aan organisatoren gegeven kunnen worden
om in de uitwerking van (extreme) weeromstandigheden rekening te houden met Covid-19specifieke maatregelen. Dit zijn aanvullende maatregelen op de huidige maatregelen.
Algemeen geldende richtlijnen
- De huidige adviezen in de landelijke handreiking, in de regionale adviezen en/of
infobladen gelden als minimale basis voor het advies van de GHOR over (extreme)
weersomstandigheden
- Volg de richtlijnen van het RIVM op (handen wassen, 1,5 meter, etcetera)
Aandachtspunten:
- Ventilatoren
• Momenteel (augustus 2020) wordt afgeraden ventilatoren te
plaatsen in gemeenschappelijke binnenruimten, omdat er nog
onvoldoende wetenschappelijk bewijs is of dit al dan niet bij
draagt aan de verspreiding van het Covid-19 virus. Zie voor
actuele informatie:
www.rivm.nl/hitte/vragen-en-antwoorden-hitte-covid-19
-

Gratis drinkwater
• Houdt bij de inrichting van drinkwaterpunten rekening met de
THZ-adviezen voor vermaak ten tijde van Corona en de
algemene geldende richtlijnen van het RIVM.
• Geef het advies bezoekers zelf flesjes drinkwater mee te laten
nemen. Dit dient wel multidisciplinair afgestemd te worden in
het kader van OOV. Er dienen dan wel drinkwaterpunten voor
navullen aanwezig te zijn.
• Plaats de drinkwaterpunten niet bij de toiletten, om drukte bij
de toiletten tegen te gaan.

-

Bezoekers + deelnemers
• Creëer meer schaduwplekken in het kader van crowd control.
Stem dit advies in het kader van OOV multidisciplinair af.
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• Laat bezoekers zelf een parasol of paraplu meenemen. Stem
ook dit multidisciplinair af in het kader van OOV.
Verwarmde ruimten bij koude + buiten
• Hiervoor gelden de algemene maatregelen van het RIVM en
aanvullende THZ-adviezen voor vermaak ten tijden van
Corona.
KWF ‘Insmeerbar’
• Voor het plaatsen van een KWF Insmeerbar gelden de
algemene maatregelen van het RIVM.
• Wordt er geen KWF Insmeerbar geplaatst, geef dan het advies
om bezoekers zelf zonnebrand te laten meenemen. Ook
hiervoor geldt multidisciplinaire afstemming.
Zwembaden, waterstraten, koelbaden
• Zwembaden en waterstraten die bij warm weer gebruikt
worden, moeten voldoen aan de hygiënemaatregelen ten
tijde van Covid-19 voor vermaak en het protocol verantwoord
zwemmen https://water-vrij.nl/organisaties/?ref=zbb
Sportevenementen
• Er is nog onvoldoende bekend over het verspreiden van het
virus via zweetdruppels. Op dit moment (augustus 2020) is er
vanwege Covid-19 geen maximale temperatuur verbonden
aan sportevenementen. Zie voor specifieke aandachtspunten
bij sportevenement de informatie over Lichamelijke
inspanning.
• (Extreem) Warm weer in combinatie met sportevenementen
kan leiden tot een hogere belasting van de witte kolom. Ga na
of de witte kolom een hogere belasting ten tijden van het
evenement aan kan in relatie tot de druk op de witte kolom
als gevolg van Covid-19.
Schuilen bij extreem weer
• Adviseer de organisator goed na te denken over het toepassen
van de algemene maatregelen van het RIVM bij het creëren
van voldoende schuilmogelijkheden in geval van extreem
weer en indien nodig het creëren van extra schuilmogelijkheid

Onderbouwing en afbakening
Momenteel (augustus 2020) is er geen causaal verband aangetoond tussen
weersomstandigheden en virusverspreiding. Dit kan wijzigingen op het moment dat er meer
onderzoeken bekend zijn met betrekking tot het weer.
Literatuur
- Factorenlijst handreiking GHOR
- Nationaal hitteprotocol
- RIVM www.rivm.nl/hitte/vragen-en-antwoorden-hitte-covid-19
- Rijksoverheid.nl
- Evenementenbranche.nl: geen bijzonderheden
- evenementenbouwers.org: alliantie; nog geen info over bekend
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