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EASY VISIT,
SAFE VISIT
UW VEILIGHEID IS
ONZE PRIORITEIT
Easyfairs heeft hard gewerkt aan veiligheids- en gezondheidsvoorschriften om
ervoor te zorgen dat onze events veilige ontmoetingsplekken zijn om zaken te
doen. We hebben geïnvesteerd in een brede waaier aan oplossingen, van nieuwe
stappen voor reiniging die men ook in ziekenhuizen gebruikt tot contactloze
technologie. Op die manier kunnen we de fysieke afstand tussen mensen
vergroten en een onberispelijke hygiëne waarborgen.
Uw veiligheid was altijd al één van onze prioriteiten. Vandaag is ze dat meer
dan ooit. We kijken ernaar uit om u terug te verwelkomen op bis van 10 t.e.m. 18
oktober 2020 in Flanders Expo en we zijn vastbesloten om van onze events
bijeenkomsten te maken waar het veilig is om elkaar te ontmoeten en zaken te doen.
Uw gezondheid en welzijn staan centraal in ons veiligheidsengagement.
We hebben onze sowieso al hoge hygiënestandaarden nog verhoogd en nieuwe
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften opgesteld om te kunnen voldoen aan de
eisen in verband met COVID-19. U kunt met een gerust hart deelnemen aan b i s .
Om ieders veiligheid te vrijwaren hebben we wel uw medewerking nodig!
U speelt een centrale rol in de volledige naleving van onze gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften tijdens het event. Gelieve onderstaande richtlijnen dan ook
aandachtig door te nemen en door te geven aan alle mensen op uw stand.
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Voorschriften in verband
met schoonmaken en
ontsmetten

Een schoongemaakte
stand is een veilige stand

Alle oppervlaktes op Easyfairs-events worden
schoongemaakt met ontsmettingsmiddelen die ook in
ziekenhuizen worden gebruikt. De meest aangeraakte
oppervlaktes worden heel regelmatig ontsmet.
Elektrostatische sprayers voldoen aan de strengste
hygiënenormen.
Wat verwachten we van u? U krijgt van ons per stand
een gratis schoonmaak- en ontsmettingskit. We vragen
u om uw balie, tafels, stoelen en alle producten die door
bezoekers worden aangeraakt minstens om de twee
uur schoon te maken en te ontsmetten. U kan extra
producten bestellen via de webshop onder de rubriek
COVID-19-bescherming, toegankelijk via My Easyfairs.

Wat verwachten we van u? Gelieve uw stand
te allen tijde schoon te houden. Plaats niet te
veel voorwerpen op uw balie of tafels om het
schoonmaken en ontsmetten zo efficiënt mogelijk
te laten verlopen.

Het is belangrijk om regelmatig de handen te
ontsmetten. Voor aanvang van de beurs krijgt u een
flacon met ontsmettende handgel.

Handhygiëne
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Wat verwachten we van u? Zorg dat uw
medewerkers op uw stand en uw bezoekers er
gebruik van kunnen maken. Overal op de beursvloer
en in de gemeenschappelijke ruimtes zal eveneens
desinfecterende handgel beschikbaar zijn.
U kan extra handgel en dispensers bestellen via de
webshop
onder
de
rubriek
COVID-19bescherming, toegankelijk via My Easyfairs.
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Cashless betalen

Eten & Drinken

Om gezondheidsredenen aanvaarden we
enkel cashless betalingen in onze Easyfairs
eventlocaties.

U kunt nog steeds eten en drinken kopen in onze
hallen en op onze events. Voor uw veiligheid
werken wij samen met cateraars die nauwgezet
de veiligheidsmaatregelen uit het Horeca Covid-19
protocol volgen. We vragen u vriendelijk om gebruik
te maken van de desinfecterende handgels op
de cateringstanden voor u gaat eten en drinken.
Wat verwachten we van u? Gelieve op uw stand
geen eten te serveren dat niet is voorverpakt.
Per event werken we telkens met één exclusieve
cateraar. Andere externe cateringdiensten zijn niet
toegelaten.

Handschoenen
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We raden het gebruik van handschoenen niet aan.
Vaak de handen wassen of desinfecterende
handgel gebruiken is efficiënter. Wenst u echter
toch wegwerphandschoenen te bestellen, dan kan
dit via de webshop onder de rubriek COVID-19bescherming, toegankelijk via My Easyfairs.

2. PERSOONLIJKE BESCHERMING
Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht op onze events. U
ontvangt van ons een set mondmaskers bij aanvang
van de beurs. Tijdens op- en afbouw dient u dit zelf
te voorzien.

Plexiglas schermen

Er worden plexiglas schermen geplaatst aan de
registratiedesks, infopunten, cateringpunten en alle
andere bemande balies op de beursvloer. Wenst u
ook een plexiglas scherm op uw stand, dan kunt u
er één bestellen via de webshop onder de rubriek
COVID-19-bescherming, toegankelijk via My
Easyfairs.
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Bezoekersdichtheid

Om voldoende fysieke afstand te kunnen bewaren,
zullen we op ieder moment het aantal mensen
aanwezig in de hallen monitoren, in lijn met de
richtlijnen van de lokale overheid.

Wij vragen u vriendelijk om steeds een afstand van
1,5 meter te bewaren.

Social distancing en
crowdmanagement

Vermijd fysiek contact

Om social distancing te garanderen werken
we met technieken voor crowd management en
voor het beheer van wachtrijen. We doen dit o.a.
met de plaatsing van signalisatie op de vloer en
boven de wandelgangen. Indien nodig worden er
ook fysieke afsluitingen voorzien, wordt er met
éénrichtingsverkeer gewerkt en zetten we extra
veiligheidspersoneel en social distancing hosts in.

Er mag geen lichamelijk contact zijn bij de
begroeting:
geen handen geven en niet kussen.

Iedere standmedewerker moet zich voor aanvang
van de beurs online registeren.

Online registratie en
touchless scanning

Registratie via tijdslot

1. REINIGING & HYGIËNE

Wat verwachten we van u? Surf naar onze
eventwebsite www.bisbeurs.be en registreer u
vóór het event. Registratie op het event is niet
langer mogelijk. U print uw bevestigingsmail met
uw toegangscode uit of brengt deze mee op uw
smartphone. Uw barcode zal gescand worden
aan één van de (touchless) scanning balies.
Denk erom dat tickets ter plaatse afdrukken uit
veiligheidsoverwegingen niet meer mogelijk is.
Bezoekers moeten registeren voor één specifiek
tijdslot zodat we de bezoekersdichtheid kunnen
naleven en er niet te veel mensen tegelijk op het
event aanwezig zijn.
Wat verwachten we van u? Indien u een
uitnodiging voor ons event bezorgt aan uw klant, wijs
hem er dan op dat hij zich vooraf moet registreren.
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Op dit event werken we met éénrichtingsverkeer
en/of looprichtingen.

Eénrichtingsverkeer en
looprichtingen

Éénrichtingsverkeer in de gangen zal helpen om uw
bezoek veilig en aangenaam te maken. Bezoekers
zullen elkaar minder kruisen en zo kan u
makkelijk anderhalve meter afstand bewaren.
Indien gangpaden voldoende breed zijn om
bezoekers in beide richtingen toe te laten, vragen
wij u de looplijnen te respecteren die de
looprichting aangeven.

Maximale capaciteit in de
adviesruimte

Blijf thuis als u zich ziek
voelt
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Ook in de adviesruimte wordt de social distancing
aangehouden met telkens 1,5 meter afstand tussen
de stoelen. Dat betekent dat het aantal bezoekers
wordt beperkt. Het is mogelijk dat sommige stoelen
niet mogen worden gebruikt. Gelieve u aan de
richtlijnen te houden en de stoelen niet te
verplaatsen.

Hoe graag we u ook willen verwelkomen op onze
events, wij vragen u graag om respect te hebben
voor de gezondheid en de veiligheid van iedereen.
Indien u zich ziek voelt – ook bij milde symptomen
van een verkoudheid of koorts – blijf dan a.u.b.
thuis.

