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Najaarsplan voor het verblijf in het Provinciaal Vormingscentrum Malle 

(PVM) 

 

Dit draaiboek is gebaseerd op de richtlijnen van de veiligheidsraad die ingaan op 1 september 2020, 

richtlijnen van CJT en de protocollen van verschillende sectoren. Het blijft van toepassing tot de 

veiligheidsraad nieuwe richtlijnen uitvaardigt.  

De directie en alle medewerkers van het centrum engageren zich om de eisen en regels van de 

overheid zo nauwkeurig mogelijk op te volgen en toe te passen. 

Moesten jullie vragen hebben of bedenkingen , horen we dit graag… we streven ernaar om jullie 

verblijf zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Onderstaand draaiboek zullen we voor grote evenementen en meerdaagse verblijven met de 

groepsverantwoordelijke bespreken zodat we zeker zijn dat hij/zij dit op een duidelijke en 

ondubbelzinnige manier kan bespreken met zijn leden of deelnemers. 

 

Algemeen 

Deze regels moeten strikt worden nageleefd, tenzij er andere maatregelen zijn beschreven in 

sectorspecifieke protocollen zoals bijvoorbeeld voor onderwijs, toerisme of vrije tijd. 

 1,5m afstand houden, of de richtlijnen van het sectorspecifieke protocol volgen. 

 Mondmaskerplicht is van toepassing in de lokalen, gangen en toiletten: 

o met uitzondering bij het zittend eten en drinken.  

o met uitzondering van groepen die in een contactbubbel verblijven, deze personen 

mogen in de gehuurde lokalen het mondmasker afzetten.  

o personen jonger dan 12 jaar dienen geen mondmasker te dragen. 

 Het Vormingscentrum heeft aandacht voor een goede luchtcirculatie. 

 Indien gewenst kunnen ook activiteiten (gedeeltelijk) in openlucht plaatsvinden. 

 Doorheen het gebouw zijn informatie en sensibilisatie affiches aangebracht.  

 Het centrum stelt desinfectiemiddelen doorheen het gebouw ter beschikking van de 

bezoekers.  

 

Communicatie tussen de verblijvende organisaties en PVM 

 Voor aanvang van het verblijf is het meer dan ooit belangrijk om duidelijk en transparant te 

communiceren. Bij elke vraag of onduidelijkheid staan onze medewerkers paraat om u bij te 

staan. 

 We vragen de organisaties om één of meerdere personen aan te duiden die een handje 

kunnen helpen bij het in goede banen leiden van de koffie- en/of eetmomenten. 

 We zullen op voorhand een circulatieplan bespreken met de organisatoren van de 

evenementen zodat we contacten tussen verschillende groepen kunnen uitsluiten. 

 Het gebruik van de sanitaire ruimtes bespreken we op voorhand met de contactpersonen, de 

groepen zelf respecteren deze afspraken. 
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 De groepen en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van hun 

bezoek. Wij als centrum faciliteren en ondersteunen deze bezoeken op de best mogelijke 

manier. 

 

Onthaal bij aanvang van het verblijf 

 Bij een ‘voorwacht’ ( kleine groep van een organisatie die de nodige voorbereidingen wil 

doen voor de aankomst van de deelnemers van het kamp ) is er soms een overlapping met 

de vertrekkende groep. We verwachten dat de leden van de voorwacht zich ervan bewust 

zijn dat men een externe entiteit is die de nodige afstand dient te nemen en de 

mondmaskerplicht strikt dient na te leven.  

 De lokalen en slaapvertrekken worden pas overgedragen aan de binnenkomende organisatie 

wanneer deze grondig gepoetst, gedesinfecteerd en verlucht zijn. Indien dit tijdstip licht 

afwijkt van het afgesproken tijdstip is dat buiten onze wil, maar het PVM kiest voor preventie 

en veiligheid.  

 Het centrum heeft meerdere toegangen. Indien het ontvangst van meerdere groepen 

gelijktijdig verloopt, kunnen deze gescheiden gebeuren. 

 Aan het onthaal, het restaurant en de balie van de uitleendienst zijn plexischermen voorzien 

om de veiligheid te verhogen. Het is verboden zich als bezoeker achter deze schermen te 

begeven, tenzij uitdrukkelijke toestemming van ons personeel. 

 De lift naar de eerste en tweede verdieping van de H-vleugel kan enkel gebruikt worden voor 

het vervoer van bagage tijdens de eerste en laatste dag van het verblijf.  Er mag één persoon 

in de liftkooi aanwezig zijn.  

 

Sensibilisatie en richtlijnen 

 Doorheen het gebouw worden sensibiliserende posters opgehangen om de bezoekers te 

herinneren aan de verplichte maatregelen van de overheid en richtlijnen die werden 

afgesproken met de organisator van het verblijf. 

 Waar nodig zullen er aanwijzingen aangebracht worden om de circulatie van de verblijvende 

gasten in goede banen te leiden bv. in het restaurant.  

 We herinneren onze gasten met grondmarkeringen aan de 1.5 m afstand en de 

wandelrichtingen.  

 Verspreid over het gebouw zijn er dispensers opgesteld met ontsmettingsgel. Deze staan ter 

beschikking van onze bezoekers en het personeel. In het restaurant zijn ze verplicht te 

gebruiken bij het binnenkomen en buitengaan van het restaurant (zie verder). 

 Toiletten en douches zijn voorzien van aanduidingen zodat deze per organisatie of groep 

kunnen toegekend worden. De bezoekers respecteren deze aanduidingen. 

 

Traceerbaarheid van contacten  

 De organisatoren van de evenementen of vormingen registeren alle deelnemers die het 

centrum betreden en zorgen ervoor dat deze lijsten beschikbaar zijn voor de directie van het 

centrum zodra er een zieke persoon zich meldt. 

 Alle gegevens worden volgens de GDPR-wetgeving beheerd.  
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 Bij overnachtingen zal men de verplichte deelnemerslijst/kamerverdeling die de groep 

sowieso bij de start van het verblijf dient te overhandigen aan het PVM, overhandigd 

worden. Daarenboven vult men deze aan met de specifieke contactbubbel waarin de 

deelnemer zich bevindt. 

 

Lokalen, barruimten en zalen 

 De lokalen en andere ruimten worden dagelijks onderhouden door het schoonmaakteam van 

het centrum tussen 7:30 u en 9:00 u. Tijdens het reinigen mogen er geen gasten aanwezig 

zijn in de lokalen.  

 Zorg er ook voor dat de lokalen altijd bij het verlaten verlucht worden. 

 

Catering 

Onze catering verzorgt ook tijdens deze moeilijke periode veilige maaltijden.  

 Bij het binnenkomen van het restaurant is het verplicht de handen te desinfecteren. 

 In het restaurant dragen alle gasten en personeelsleden een mondmasker en houden 1.5 m 

afstand van elkaar.  

 Aan tafel mag het mondmasker afgedaan worden om de maaltijd te nuttigen, maar bij het 

rechtstaan dient het mondmasker terug opgezet te worden.  

 Tafels worden op 1.5 m van elkaar geplaatst.  

 Iedereen zit individueel aan een tafel. 

 Bijkomende info betreffende de catering vind je in een afzonderlijk draaiboek op deze site. 

 

Overnachten 

Overnachten in het Vormingscentrum kan nog steeds.  

 Iedereen slaapt alleen in een slaapkamer, ook al is dit een meerpersoonskamer. 

 Dit kan wel met meerdere personen op voorwaarde dat men samen tot een en dezelfde 

contactbubbel behoort. Bv. schoolklassen, jeugdkampen, families, partners.  

 Het centrum verstrekt bedlinnen, welk na gebruik min. op 60°C wordt gewassen.  

Het is vanzelfsprekend toegelaten om zelf beddengoed/slaapzak mee te brengen. 

 Kamersleutels worden gedesinfecteerd na vertrek van de gast. 

 Ons schoonmaakteam poetst en desinfecteert de slaapkamer dagelijks en poetst er grondig 

na een verblijf.   

 

Veiligheid en quarantaine 

 Voor meerdaagse verblijven: 

Wie ziek is (corona of andere ziekte), wordt in quarantaine geplaatst. Indien het om een kind 

gaat zullen de ouders worden gevraagd om het kind zo snel mogelijk op te halen. De ouders 

dienen bij thuiskomst meteen hun huisarts te contacteren voor verdere onderzoeken. In 

tussentijd zijn alle contacten met externen absoluut verboden. Als uit de test blijkt dat het 

om een geval van corona gaat, moet de volledige groep naar huis. 
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 Indien er een dringende interventie van de hulpdiensten noodzakelijk is, kan de 

verantwoordelijke van de organisatie terecht bij de hulpdiensten op het welbekende 

noodnummer 112 . 

 Je kan dag en nacht, 7 dagen op 7 terecht op de dienst spoedgevallen. Een team van 

gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat voor je klaar om jou en je deelnemers te 

helpen: Oude Liersebaan 4, 2390 Malle, T: 03 380 20 11, azsintjozef@emmaus.be  

 

Het Vormingscentrum richt een kamer in voor de tijdelijke opvang van deelnemers die symptomen 

vertonen van COVID-19. Deze ruimte bevindt zich in  G-vleugel  

 

Evacuatie 

Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 

 

Vertrek 

 We willen er ook op wijzen dat het centrum meerder toegangen heeft, indien het vertrek van 

meerdere groepen gelijktijdig loopt, kunnen de verschillende groepen gescheiden 

vertrekken. 

 

Basispreventie en goede hygiënepraktijken 

De medewerkers houden zich steeds aan de basispreventie: 

 Houd minstens 1,5 meter af stand van andere personen/verblijvende gasten. De 

medewerkers dragen sowieso een mondmasker wanneer de afstand van 1.5 m niet 

gewaarborgd is. 

 Was je handen regelmatig met water en zeep of gebruik desinfecterende handgel.  

 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 

 Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 

 Blijf thuis als je ziek bent.  

 

Geraadpleegde documenten:  

 Protocol voor sportkampen –kinderen en jongeren- door Sport Vlaanderen.  

 Zomerplan vakantiekampen met overnachting-  door De Ambrassade / Bureau voor 

jongerenzaken. 

 Heropstartgids Jeugdtoerisme – door Centrum voor Jeugdtoerisme. 

 Ontwerpprotocol – heropstart jeugdtoerisme – door Centrum Voor Jeugdtoerisme. 

 Veilig aan het werk- Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te 

gaan – FOD WASO 

 Adviezen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne – Cel Grootkeukenhygiëne 
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