Gids voor een veilige heropstart van de horeca update 1 september 2021
2 jul 2021
Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven.
We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of
nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.
Deze gids beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de
contacten tussen horecaondernemers en hun klanten zo veilig mogelijk te laten
plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en
besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.
Deze preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sectoraal en/of
ondernemingsniveau om maximaal rekening te houden met de specifieke context
zodat de activiteiten in veilige omstandigheden opgestart kunnen worden. Ook
andere passende maatregelen, die een gelijkwaardige bescherming bieden,
kunnen worden genomen.
Deze gids biedt richtlijnen aan de horecaondernemers.
Hij is gebaseerd op het protocol dat werd uitgewerkt door het Paritair comité 302 met het oog op een veilige heropening van de horeca
(buitengedeelte) en dat werd gevalideerd door de minister van Economie en Werk en door de minister van Zelfstandigen en Kmo’s, met
het oog op de heropening van de terrassen van de horeca en van de professionele catering/traiteurbedrijven buiten.
Dit protocol is beschikbaar op de website info-coronavirus.be en op de website van de sectorfederaties.
Het bevat de minimale voorwaarden voor de uitvoering van de activiteit die vastgelegd zijn in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (artikel 6).
De controle van het naleven van de sanitaire regels met betrekking tot de heropening van de terrassen in de horecasector wordt door
de politiediensten uitgevoerd, desnoods door dwangmiddelen en geweld, conform de bepalingen van artikel 37 van de wet op het
politieambt. De controle heeft betrekking op het naleven van de minimale voorwaarden zoals bepaald in artikel 6 van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020, zoals in het protocol nader bepaald. De diensten van de sociale inspecties voeren aan hun kant controle uit
conform de bepalingen van het sociaal strafwetboek, meer bepaald de artikelen 17 §2 en 238.
Naast de preventiemaatregelen in deze gids is het ook aangeraden om de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het
werk tegen te gaan’ te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.
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