
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat vragen wij van jou? 

! Voel je je ziek of vertoon je symptomen? Ben je in contact gekomen met 
iemand die ziek is? Blijf dan beter thuis. 

! Behoor je tot een risicogroep? Overleg met je huisarts wat veilig is voor jou. 
! Zet voor je binnenkomt je mondmasker op. In de mate van het mogelijke 

voorzien we 1,5 m afstand tussen elke (bubbel van) toeschouwer(s) zodat je je 
mondmasker kan afnemen wanneer je plaatsneemt in de zaal. Enkel indien er 
minder dan 1,5 m afstand mogelijk is moet je het mondmasker aanhouden. 

! Ontsmet even je handen via de dispenser bij het binnenkomen.  
! Respecteer de afstand van 1,5 m. 
! Volg het circulatieplan. 
! Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 
! We vragen je om op voorhand in te schrijven maar je bent uiteraard ook 

welkom op de dag zelf. Indien er nog vrije plaatsen zijn dan laten we je met 
plezier binnen. 

! Geniet van je bezoek aan PostX! 
 
 
 
Waar zorgen wij voor? 

! We zorgen voor voldoende ventilatie. Dit kan ervoor zorgen dat het frisser is 
dan anders in onze zalen. Neem je voorzorgen! 

! We stippelen een circulatieplan uit. 
! We voorzien in de mate van het mogelijke 1,5 m afstand tussen elke (bubbel 

van) toeschouwer(s) zodat je je mondmasker kan afnemen wanneer je 
plaatsneemt in de zaal. 

! We poetsen telkens voor en/of na een activiteit.  
! We ontsmetten voor en na een activiteit alle contactoppervlakken zoals 

deurklinken en stoelleuningen. 
! In de toiletten kan je je handen wassen, ontsmetten en afdrogen met papier. Er 

is ook ontsmettingsmiddel voorzien waarmee je zelf de toiletbril kan 
ontsmetten voor gebruik. 

! We voorzien de mogelijkheid om te betalen via Payconiq. 
! We heten je met heel veel plezier terug welkom in PostX! 

 
 


