Overzicht maatregelen in kader van COVID-19 op Wonder(n)acht
De corona-maatregelen die getroffen worden tijdens Wonder(n)acht om het evenement zo coronaproof te laten verlopen, worden hieronder opgesomd.
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Handgel is aanwezig aan de inschrijvingsbalie, de wachtruimte, elke stop/Wonder, tafel
afhalen chocomelk en soep, Skichalêt, toiletten …
Alle stoelen en zitbanken worden voor aankomst van elke groep ontsmet.
De bezoekers dragen een mondmasker.
Mondmaskers kunnen ook aangekocht worden tijdens het evenement.
Er zijn 11 groepen van 50 personen ingeschreven die om het half uur vertrekken van op de
evenementenweide. Dankzij deze tijdslots hebben we steeds zicht op het aantal personen
tijdens het evenement en wie er exact aanwezig is.
Elke groep bestaat uit 10 afzonderlijke bubbels van max. 5 personen (gezinnen).
Alle bezoekers kochten op voorhand een ticket en moesten de gegevens van hun
bubbelverantwoordelijken invullen.
De vertrekzone op de evenementenweide is afgescheiden van de aankomstzone op de
evenementenweide. De verschillende groepen komen dus niet met elkaar in contact.
De bezoekers mogen ook enkel starten aan de wandeling op het vooraf ingeschreven tijdslot.
Enkel de deelnemers van een bepaald tijdslot worden toegelaten tot de vertrekzone die
afgebakend is op de evenementenweide. Er staat een starshadetent met zitbanken om deze
groepjes op afstand te laten wachten voor vertrek.
Het is niet mogelijk om tot deze vertrekzone toegelaten te worden, vooraleer de wachtende
groep vertrokken is.
Alle deelnemers krijgen voor aanvang van het evenement een informatieve mail over
Wonder(n)acht met uitleg over het proces en de voorzorgsmaatregelen die we treffen en het
verzoek deze op te volgen.
Aan de onthaalbalie krijgt iedereen een gekleurd bandje die hun bubbel symboliseert en hen
het recht geeft om op de 8 stops plaats te nemen op de voorziene zitbanken.
Aan de onthaalbalie ontvangt men ook een wegwerp bon voor een warme chocomelk of
soep.
Elke groep krijgt een begeleider mee die op de stops meehelpt georganiseerd te gaan zitten
en terug tijdig door te wandelen en die erop toeziet dat de corona-maatregelen nageleefd
worden, nl. het dragen van mondmasker tijdens de wandeling, het behouden van afstand,
regelmatig handen ontsmetten …
De stops zijn steeds naast het wandelpad ingericht zodat lopers en andere wandelaars
ongestoord van het pad kunnen gebruikmaken.
In de Skichalêt krijgen de bezoekers in ruil voor hun bonnetje een soep of chocomelk en
wordt hen een tafel toegewezen.
In de Skichalêt zijn toiletten voorzien die na ieder bezoek ontsmet worden.
Zowel aan als in de Skichalêt voorzien we toezicht en controle op de maatregelen en die
mensen op het niet naleven van de maatregelen zal wijzen.
De bedeling van de soep en chocomelk organiseren we buiten op afstand met voldoende
tafels en een aanduiding op de grond om de afstandsregels te visualiseren.
De toiletten nabij de evenementenweide wordt na ieder bezoek gereinigd.
We bestelden ook 2 sets om de coronamaatregelen op dit terrein te visualiseren en te
duiden.

