
Gedragscharter Cinema Oost 
 

Dit charter beschrijft de maatregelen die de organisatie neemt om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We vragen aan iedereen om 
zich zorgvuldig aan deze maatregelen te houden. Mits u zich niet aan de regels 
houdt, kunt u door de organisatie verwijderd worden. 

 
Maatregelen Covid 19 
 
Maatregelen publiek 
 

- Iedere bezoeker wordt sterk aangeraden om een mondmasker te voorzien. Bij 
het betreden van het plein en de aanschuif tot de hangar wordt er verzocht dit 
masker op te zetten. Na het plaatsnemen mag het masker terug afgezet 
worden. 

- Het publiek zal binnengelaten worden per bubbel. 
- Bij aankomst schuift het publiek per bubbel aan op 1,5m van de anderen. De 

afstand wordt ook afgeplakt. 
- Indien niet op voorhand ingeschreven = niet mogelijk om te komen. Enkel 

vooraf ingeschreven publiek, waarvan we alle informatie en gegevens hebben, 
wordt toegelaten.  

- We vragen het publiek om op tijd te komen zodat de toeloop niet te groot is 
op eenzelfde moment. 

- Het publiek brengt eigen drank/eten mee 
- Het publiek brengt zelf zitmateriaal/kussens/doek/… mee.  
- Het publiek volgt de richtingaanwijzers. Er wordt niet tegen de richting in 

gelopen. 
- Vermijd contact met ander publiek of medewerkers  
- Volg de richtlijnen van de medewerkers strikt op.  
- Was regelmatig je handen, zeker voor en na de activiteit.  
- Neem je afval ten allen tijde mee naar huis.  
- Verlaat na de cinema de zone, blijf niet hangen. Wie wanneer zijn vak verlaat 

wordt gecommuniceerd en gecoördineerd door de organisatie.  
 

BELANGRIJK: 
 

- Indien je je ziek voelt of de laatste 7d één van de symptomen vertoont van 
ziekte, dien je thuis te blijven, ook wanneer één van je huisgenoten deze 
symptomen vertoont.  

- Indien je tot de risicogroep behoort, moeten we je ook vragen niet te komen. 
 
 
 



Gegevens publiek 
 

De gegevens van alle personen op het terrein worden minimaal 30 dagen 
bijgehouden. Dit houdt in dat zowel de publiekslijsten, opgesteld aan de hand van 
de registratie, als de medewerkersoverzichten goed bewaard worden.  


