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1   INLEIDING

The EGG Brussels en zijn StaySafe.Events platform helpen u om bedrijfs-
evenementen veilig te organiseren, laten zien hoe u het veilig kunt hou-
den als deelnemer/organisator en reiken concrete en innovatieve digitale 
oplossingen aan voor uw conferenties tijdens de lockdown.

Tijdens Covid-19 moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen 
voor onze acties en uiterst voorzichtig zijn. Het is voor iedereen een moei-
lijke periode. The EGG Brussels weet maar al te goed welke uitdagingen 
er komen kijken bij het organiseren van conferenties en evenementen 

tijdens de coronacrisis. Daarom namen we een aantal maatregelen om u 
bij te staan wanneer we uw conferentie of evenement hosten. 

We zullen onze werkwijze analyseren en aanpassen om de veiligheid en 
gezondheid van elke bezoeker te garanderen, afhankelijk van de datum 
waarop uw evenement wordt georganiseerd. Onze venue managers en 
partners zullen u helpen om uw evenement te organiseren of reorgani-
seren met digitale oplossingen, en om de social distancing in ons 5000m² 
grote gebouw te respecteren.
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BLIJF THUIS
HEEFT U KLACHTEN GELINKT AAN CORONA? BLIJF THUIS.

WAS UW HANDEN
WAS VAAK UW HANDEN, 20 SECONDEN LANG MET WATER EN ZEEP
OF DESINFECTEER UW HANDEN MET ALCOHOLGEL.

MONDMASKER IS VERPLICHT

BEDEK UW NEUS EN MOND IN GEVAL  
VAN HOESTEN
IN GEVAL VAN HOESTEN, BEDEK UW NEUS EN MOND MET EEN ZAKDOEK. 
WERP DEZE METEEN IN DE VUILBAK.

1,50 M1,50 M

1,50 M

1,50 M

1,50 M

1,50 M

1,50 M

2    MAATREGELEN BETREFFENDE HET VIRUS

NIES IN UW ELLEBOOG

HOUD 1,5 METER AFSTAND

VOLG DE INSTRUCTIES OP DE GROND  
IN DE VENUE
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3   CHECK-IN AAN DE INGANG

 Om de veiligheid van alle bezoekers te garanderen, installeerden we een 
controlezone met check-in. Wanneer de deelnemers de conferentieruimte 
betreden:

Onze veiligheidsdienst zorgt voor de juiste toepassing van het  reglement. 
Gasten die geen mondmaskers dragen kunnen deze voor 2€/stuk aan de 
receptie van The EGG Brussels kopen. 

	 	 	Wordt hun temperatuur gemeten met een contactloze 

warmtebeeldcamera

 	 	Moeten ze een desinfecterende handgel op basis van alcohol 

gebruiken (ter plaatse beschikbaar)

 	  Mondmasker verplicht

 	 	Moeten ze ons telsysteem volgen, dat social distancing 

garandeert
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4    BEZOEKERSSTROOM & AFSTAND HOUDEN

 Het aantal bezoekers in The EGG Brussels is beperkt. De bezoekersstroom 
in de zaal is zo georganiseerd dat kruislings verkeer beperkt is. Onze 
digitale afbakening en vloerstickers laten duidelijk zien hoe u zich dient 
te verplaatsen in de zaal en hoe u de social distancing moet respecteren. 

RESPECT 1,5M OF SOCIAL DISTANCING 
Social distancing: Gelieve onze “1,5 m afstand”-regel te respecteren. We 
houden de capaciteit beperkt zodat er een afstand van 1,5 m kan gehouden 
worden. Ga naar pagina 20 voor meer informatie over de nieuwe capaciteit. 
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COVID-19 PLAN • 1M SOCIAL DISTANCING
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COVID-19 PLAN • 1M SOCIAL DISTANCING
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COVID-19 PLAN • 1M SOCIAL DISTANCING
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AUDITORIUM
SEAT	SETUP		BIG (422 SEATS)

222 PAX 200 PAX
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5     MAATREGELEN BETREFFENDE HYGIËNE/SCHOONMAAK  

 •  Was uw handen. Was uw handen regelmatig en minstens 
20 seconden lang met water en zeep. Als er geen zeep en water is 
(in eventruimtes), gebruikt u de ontsmettende alcoholgel die op de 
locatie wordt aangeboden.

 •  Plexiglas beschermt de hostessen aan het onthaal en de vestiaire. 
De houten plaatjes van de vestiaire worden na gebruik ontsmet met 
alcoholgel. 

 •  Enkel de hostesses worden toegelaten in de vestiaire. De jassen 
hangen op een afstand van elkaar.

 •  Onze toiletten zijn uitgerust met een automatische kraan, 
zeepdispenser en handdoekmachine.

 •  Er zijn 10 dispensers met ontsmettingsgel te vinden, verspreid over 
de locatie.

 •  Het aantal bruikbare toiletten is beperkt om de afstand te 
verzekeren.

 •  Tijdens de events zet The EGG Brussels extra schoonmaakpersoneel 
in om de klinken van alle gebruikte ruimtes tijdens events te 
ontsmetten.

 •  Het hele congrescentrum wordt na iedere opbouw en ieder event 
schoongemaakt. Als de locatie meerdere dagen wordt gebruikt, zal 
The EGG Brussels om de dag worden schoongemaakt.



12

6     MAATREGELEN VAN ONZE PATRNERS   

TECHNISCHE PARTNER PRG

Het COVID-19 (C19) virus heeft een grote impact op de evenementenindustrie. 
Door de creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze klanten blijven 
wij continu gemotiveerd om door te gaan, ook in deze uitdagende tijden. Ons 
doel is om een toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten. PRG SAFE 
maatregelen staan ons toe om, in overeenstemming met de richtlijnen gesteld 
door de overheid, onze materialen en dienstverlening te blijven leveren op 
een veilige en verantwoorde manier – voor u, uw bezoekers en onze mensen.
PRG SAFE is volledig geïmplementeerd in al onze EMEA locaties en bestaat 
uit twee hoofdthema’s:

PRG SAFE – MENSEN | MATERIAAL | LOGISTIEK 
De veiligheid van u, uw bezoekers en van onze crew op locatie is onze hoogste 
prioriteit. PRG SAFE biedt deze veiligheid door het implementeren van de 
volgende maatregelen: 

 •  Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM‘s) worden ter beschikking gesteld van 
al onze crewleden in het magazijn, in het logistieke traject en op locatie. 

 •  Alle crewleden worden getraind op het veilig gebruiken van deze PBM‘s door 
opgeleide leidinggevenden. 

 •  Materiaal dat veelvuldig aangeraakt wordt, zoals microfoons en consoles, worden 
professioneel gedesinfecteerd voordat deze materialen het magazijn verlaten, dit 
conform onze PRG SAFE C19 desinfectie protocollen. 

 •  Vrachtwagens en trailers worden met een vlakke vloer geladen zodat één persoon 
de vrachtwagen of trailer kan laden en lossen zonder te stapelen. 

 •  Crew komt zoveel mogelijk alleen naar de locatie en respecteert de Social 
Distancing maatregelen op elk moment, zowel op locatie als onderweg. 

 •  Aan de  crew die overnacht op locatie worden eenpersoonskamers ter beschikking 

gesteld. 

PRG SAFE – PRODUCTIE | UITVOERING
Op voorhand worden de handelingen die op locatie gaan plaatsvinden en alle 
stappen in het proces doorlopen met alle betrokken personen (klant, Project- 
en On Site Managers, Health & Safety toezichthouders). Dit om een veilige 
werkomgeving en uitvoering te garanderen:  

 •  Pre-productie planning is aangepast om over alle nodige processen en protocollen 
voor het evenement te communiceren. 

 •  Onderdeel van de pre-productie is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), 
specifiek gericht op Health & Safety COVID-19. Deze RI&E wordt voor het evenement 
overhandigd aan de klant en aan de locatie. 

 •  Logistieke en menselijke stromingen worden in kaart gebracht en visuele routes 
worden op de locatie aangebracht voorbeeld: waar komt de crew op locatie binnen 
en hoe halen zij op een veilige en verantwoorde manier hun PBM‘s op voordat ze aan 
het werk gaan? 

 •  Specifieke Health & Safety banners en bewegwijzering worden aangebracht op locatie. 

 •  Voorafgaand aan het evenement worden de veiligheidsinstructies via videoconferenties 
doorgesproken met alle crewleden. 

 •  Bouw- en afbouwactiviteiten worden, waar mogelijk, gespreid om overbezetting te 
voorkomen. 

 •  Regieposities (FOH & Backstage) worden op een veilige afstand van elkaar geplaatst 
en duidelijk gemarkeerd. 

 •  Pauzes worden zoveel mogelijk gespreid om grote groepen te voorkomen en om de 
hygiëne te kunnen waarborgen. 

Dit overzicht is een korte samenvatting van de PRG SAFE protocollen. Neem 
contact op met uw PRG-contactpersoon om de volledige aanpak van uw 
evenement te bespreken.
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CATERING

Onze traiteurs richtten een crisiscel in om de continuïteit van hun activiteiten 
te verzekeren. Het FAVV, dat de veiligheid en de naleving van de voedselketen 
beheert, waakt voortdurend over de hygiëne. Het is onze prioriteit om uw 
gastronomische wensen in te lossen en tegelijk uw veiligheid en die van uw 
gasten te waarborgen. U vindt hierbij alle versterkte maatregelen die wij in 
het kader van de coronacrisis hebben genomen:

NALEVEN VAN “SOCIAL DISTANCING” 

 •  Wij beperken het aantal medewerkers die op hetzelfde ogenblik in de productieruimten 
samen zijn; 

 •  Wij werken met ploegendienst ten einde de interactie tussen de groepen te 
verminderen; 

 •  Wij trekken meer tijd uit voor de mise-en-place met een beperkt team (zonder extra 
kost); 

 •  Setups en opmaak, zowel staande als gezeten, gebeuren zodanig dat alle geldende 
wettelijke verplichtingen zijn nageleefd: afstand van minimum 2 m tussen buffetten 
en tafels, breedte van de dienstgangen, minimale afstand tussen de deelnemers, …; 

 •  Wij bieden een kant-en-klare formule zonder contact met inbegrip van mise-en-
place en demonteren van een evenement buiten dienstaanwezigheid wat het mogelijk 
maakt elk contact tussen ons team en de gasten te vermijden; 

 •  Wij bieden ruim bemeten meubilair dat afstand tussen de deelnemers verzekert: 
statafels 120X80cm, grote vierkante /rechthoekige tafels voor de diners, 
scheidingswanden, paaltjes en snoeren, …; 

 •   Op aanvraag zorgen wij voor grondmarkering voor de wachtrijen.
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BEPERKEN VAN CONTACTZONES 

 •   Wij geven de voorkeur aan buffetten voor zelfbediening met individuele porties: 
verrines, lunch bowls, apart verpakte sandwiches, hermetisch afgesloten 
glaasjes, …; 

 •  Op aanvraag kunnen wij (recycleerbaar of biologisch afbreekbaar) vaatwerk voor 
eenmalig gebruik of individuele verpakkingen bezorgen (lunch bags, conference 
packs, …); 

 •   Wij zetten bijkomend dienstpersoneel in voor het behandelen van veel gebruikte 
voorwerpen zoals de knoppen van koffiemachines, opschepbestek, zout- en 
pepervaatjes, …; 

 •  Tijdens de dienstverlening letten wij erop dat de deuren openblijven opdat ze niet 
aangeraakt worden en de ontvangstruimte steeds goed verlucht is.

AANGESCHERPTE HYGIËNE 

 •  Zowel in de zaal als in de keuken werken wij systematisch met dezelfde teams. Wie 
ziek is of ziektesymptomen vertoont, komt er niet in; 

 • Onze medewerkers zijn opgeleid volgens de FAVV hygiëne procedures; 

 •  Al onze medewerkers beschikken over eenmalig te gebruiken handschoenen uit 
zwart plastic en zwarte gezichtsbescherming; 

 •  Bij al onze evenementen hebben onze medewerkers toegang tot water en 
desinfecterende zeep; 

 •   Voor elke dienstverlening krijgen alle medewerkers een nauwkeurige briefing over 
de hygiënemaatregelen; 

 •  Ons personeel wordt systematisch bewust gemaakt om de barrièregebaren na te 
leven en gewezen op de best practices bij het dragen van een masker. Sommige 
medewerkers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig ontsmetten van vooraf 
bepaalde zones; 

 •  De dienstkledij is kraaknet en wordt voor elk evenement slechts eenmalig gebruikt. 
Op aanvraag kunnen onze medewerkers wegwerpkledij dragen die eenmalig dient; 

 •  Alle medewerkers zijn verplicht de handen te wassen op welbepaalde ogenblikken 
(bij aankomst, bij het monteren, bij het begin en tijdens de dienst, …); 

 • Het bestek is met een servet in een afzonderlijk zakje verpakt; 

 •  Op aanvraag zorgen wij in de zaal voor verdelers met hydroalcoholische gel voor de 
deelnemers (1 per 30 pax). Bij alle evenementen is er systematisch gezorgd voor 
desinfecterende gel achter de schermen; 

 •  Op aanvraag kunnen wij ook zorgen voor beschermingswanden in plexiglas voor 
onze buffetten (in uitvoering); 

 •  Wij bieden tevens leveringen zonder contact met naleving van de fysieke afstand: de 
bestelling wordt voor de deur geleverd en de klant krijgt een bericht via zijn telefoon; 

 •  De bezorgers dragen bij elke levering handschoenen en masker en beschikken over 
hydroalcoholische gel die ze gebruiken telkens zij hun voertuig in-/uitstappen; 

 •  Al onze leveranciers en onderaannemers dienen nauwgezet de geldende regels 
van social distancing en de HACCP normen na te leven. 

NALEVING VAN DE MAATREGELEN IN DE HORECA*:

 •  De tafels worden zo geplaatst dat er minstens 1,5 meter afstand tussen iedere tafel is.

 • Er mogen niet meer dan 10 personen aan iedere tafel zitten.

 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

 • Iedere klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.

 •  Het zaalpersoneel draagt verplicht een mondmasker of – als dat om medische 
redenen onmogelijk is – een gezichtsscherm.

*7 oktober 2020 - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende 

de sluiting van cafés en restaurants en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, blz. 71310.
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
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7     DIGITALE VERGADERING OF HYBRIDE EVENEMENTEN

 Als marktleider in evenemententechnologie vormt onze technische 
partner PRG onze verschillende zalen om tot digitale studio’s voor hybride 
conferenties en voorziet streamingpakketten die zich al ter plaatse 
bevinden. Dankzij deze innoverende oplossingen blijft u verbonden met uw 
publiek.

Ontdek HIER de streamingpakketten die al ter plaatse zijn.
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8     WELKE CAPACITEIT TIJDENS «COVID-19» ?

TERRAS

Op zoek naar een aantrekkelijke, zonnige plek om tot rust te komen tussen
twee vergaderingen door? In onze buitenruimte kunnen uw klanten terecht
voor een moment van rust en ontspanning.

EVENT
ROOMS Surface

m2
Walking
Cocktail

Seated Theatre Class

Riverside 1250 - 375 375 150

Grand Hall 860 - 375 375 200

Auditorium 680 - 400 422 200

Restaurant & Mezzanine 465 - 150 150 50

Terrace 210 - 100 - -

Studio 310 - - 150 50

Reception 200 - - - -

Aquarium 150 - - 75 30

MEETING
ROOMS Surface

m2
Walking
Cocktail

Seated Theatre Class

Cinema 85 - - 35 20

Press Room 70 - - 24 14

Loge 1 & 2 62 - 65 - - 24 14

Production Room 1 & 2 50 - 40 - - 14 8

Large Break-out R 1-3-6 50 - 60 - - 24 12

Small Break-out R 2 25 - 40 - - 14 8

The Upside Library 30 - - 12 8


