Beurzen in Corona-tijden
Een live-ticker (vanaf 15.10.2020)
In overeenstemming met de richtlijnresoluties van de federale regering van 6 mei 2020
beslist elke federale staat zelf wanneer en onder welke voorwaarden er opnieuw
beurzen mogen worden gehouden. Het kan dus soms heel moeilijk zijn om een
overzicht te houden van de situatie in de afzonderlijke staten. Onze Corona live-ticker
voor beurzen brengt licht in de duisternis. Hier kunt u lezen welke beurzen van de
federale staat hun deuren weer zullen openen, wanneer en onder welke voorwaarden:

Wanneer mogen er weer beurzen
worden gehouden en met hoeveel
bezoekers?
BadenWürttemberg

Beurzen met meer dan 500 bezoekers zijn mogelijk onder bepaalde
voorwaarden (link 1, link 2).

Wat zijn de concepten voor
hygiëne en veiligheid?
→ een uittreksel uit de afstands- en
hygiënerichtlijnen van de landen

-

Beieren

Metingen zijn mogelijk onder
bepaalde voorwaarden (link 1, link
2, link 3).

-

-

Minimale afstand van 1,5
meter
Mond- en neusbekleding in
gesloten ruimtes
minimum oppervlakte van
7 m² per bezoeker
Minimale afstand van 1,5
meter (voor evenementen
met een animatieprogramma van 2 meter)
Minimum oppervlakte van
10m² per persoon
Mond- en neusbekleding
→ binnenshuis: altijd
→ in buitenterreinen:
indien een veiligheidsafstand van 1,5 meter niet
kan worden aangehouden)
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Registratie van exposanten, bezoekers en dienstverleners
- Toegangscontrole
- Vaststelling van manieren
om een menigte mensen te
vermijden
- Wasvoorzieningen moeten
beschikbaar zijn
- Reinigings- en ontsmettingsplan
- Ventilatieplan
- Uitsluiting van personen
met luchtwegaandoeningen
Er moet een apart hygiëneconcept zijn voor elk evenement.
Belangrijkste onderdelen:
- Minimale afstand van 1,5
meter
- Mond- en neuskap
- Documentatie van de aanwezigen
- Vermindering van het aantal personen volgens de totale oppervlakte
- Toegangscontrole
- Vermijden van wachtrijen
- Voldoende ventilatie in
een gesloten ruimte
- Duidelijk zichtbare mededelingen over afstand en
hygiënevoor-schriften
- Minimale afstand van 1,5
meter
- Mensen moeten worden
gecontroleerd en hun verblijf moet worden beperkt.
- Regelmatige uitwisseling
van kamerlucht met verse
lucht
-

Berlijn

Beurzen zijn toegestaan en kunnen
geleidelijk aan meer deelnemers
toelaten (link 1, link 2, link 3).
→ 1.10. – 31.12.: Evenementen met
max. 1000 deelnemers

Brandenburg

Beurzen met een maximum van
1000 personen kunnen onder
begeleiding worden gehouden (link
1, link 2, link 3).
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Bremen

Beurzen met meer dan 1000
personen zijn mogelijk onder
bepaalde voorwaarden (link 1, link
2).

-

Hamburg

Metingen zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden (link 1, link 2,
link 3).

-

-

-

-

-

→ Ventilatiesystemen
moeten worden gebruikt
zonder dat er lucht wordt
gecirculeerd.
Mond- en neusbeschermer
Registratie van de aanwezige personen
Minimale afstand van 1,5
meter
Mond- en neuskap
Beperking van de deelnemers
Registratie van de deelnemende personen
voldoende ventilatie
Beschermings- en hygiëneconcept voor elk evenement
Minimale afstand van 1,5
meter (+ passende beperking en controle van de
bezoekers, bijvoorbeeld in
de wachtrij)
Mond- en neusbeschermer
Registratie van deelnemers
Toegang is niet toegestaan voor personen met
acute
luchtwegaandoeningen.
Er moeten was- en desinfectievoorzieningen
aanwezig zijn.
regelmatige reiniging van
vaak aangeraakte oppervlakken en sanitaire voorzieningen
regelmatige ventilatie in
gesloten ruimten
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Hessen

Metingen zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden (link 1, link 2,
link 3).

-

-

-

-

MecklenburgVorpommern

Evenementen met maximaal 400
deelnemers zijn onder bepaalde
voorwaarden mogelijk in gesloten
ruimtes (link 1, link 2, link 3, link 4).

-

-

-

-

Minimale afstand van 1,5
meter
Het aantal deelnemers
mag niet meer dan 100
personen bedragen. Evenementen met meer deelnemers moeten worden
aangevraagd bij de autoriteiten (link).
max. één persoon per 5 m²
als er zitplaatsen worden
ingenomen en per 10 m²
als dat niet het geval is.
Registratie van deelnemers
passende hygiëneconcepten
Geschikte hygiëneconcepten volgens RKI-specificaties (toegangscontrole,
vermijden van wachtrijen,
enz.)
Mededelingen over afstand en hygiënemaatregelen
Mond- en neuskap voor
personeel met gastcontact
Afstandsregel in staand en
zittend gebied,
aanbeveling voor
mondkapje voor gasten
Beperking en registratie
van deelnemers
Wachtrijen moeten op alle
gebieden worden vermeden.
Bezoekersbegeleiding om
afstand te houden door
middel van
afstandsmarkeringen, eenrichtingsstraten enz.
Verhoogde hygiënemaatregelen en regelmatige
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-

Nedersaksen

Beurzen zijn mogelijk vanaf 14 september. Het aantal deelnemers doet
er niet toe (link 1, link 2).

-

-

-

-

-

NoordrijnWestfalen

Metingen zijn mogelijk onder
bepaalde voorwaarden (link 1, link
2, link 3).

-

ventilatie in ruimten die
toegankelijk zijn voor het
publiek
Goedkeuring van het geval
door de bevoegde autoriteit van de assem-blee en
kennisgeving aan de bevoegde gezondheidsautoriteit.
Minimale afstand van 1,5
meter
Beperk en controleer het
aantal mensen in overeenstemming met de ruimtelijke capaciteiten.
Maatregelen om de in- en
uitgang te controleren om
wachtrijen te vermijden
Bezoekersregistratie en
evenementdocumentatie
(beide moeten drie weken
worden bewaard)
Zorg voor de reiniging van
vaak aangeraakte
oppervlakken en sanitaire
voorzieningen
De kamers moeten waar
mogelijk worden geventileerd door de toevoer van
verse lucht.
Minimale afstand van 1,5
meter
→ structurele voorzorgsmaatregelen zoals glas,
plexiglas enz. kunnen de
minimale afstand vervangen (+ overeenkomstige
beperking van het aantal
bezoekers)
→ Als de minimale afstand
kan worden gehandhaafd,
kan deze in de plaats ko-
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-

-

-

-

-

-

-

men van de traceerbaarheid van personen.
→ Bouw van de expositieruimtes, zodat de minimale
afstand kan worden aangehouden
→ Toelating van een beperkt aantal deelnemers
tot de collegezalen
→ overeenkomstige stoelmarkeringen
Mond- en neusafdekking
als de minimale afstand
niet kan worden aangehouden.
Maatregelen voor speciale
infectiehygiëne (aangepaste reinigingsintervallen,
voldoende mogelijkheden
voor handdesinfectie, informatieborden over hoe
men zich moet gedragen
om zich te beschermen
tegen infectie)
Regelingen voor aankomst
en vertrek indien het evenement meer dan 500
deelnemers telt
Voor evenementen met
meer dan 1000 deelnemers mag de faciliteit worden
gebruikt tot maximaal een
derde van de vorige deelnemerscapaciteit.
Eén bezoeker per 7m² toegankelijke tentoonstellingsruimte
Eén medewerker van de
exposanten per 35m² toegankelijke expositieruimte
centrale deelnemersregistratie
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-

-

-

-

Rijnland-Palts

Beurzen zijn open, mits aan de eisen
wordt voldaan (link 1, link 2, link 3).

-

-

-

-

-

-

contactloze toegangscontrole, contactloze betaling
en uitgestelde toelating
geen toegang voor personen met verkoudheidsverschijnselen
ventilatie van de kamers
Er moeten voorzieningen
voor handhygiëne aanwezig zijn.
toelating van een beperkt
aantal deelnemers tot de
collegezalen
Minimale afstand van 1,5
meter
→ Maatregelen om de toegang te controleren en de
vereiste afstand te bewaren (bijv. goed bewegwijzerde padconcepten, eenrichtingsstraten, afstandsmarkeringen in wachtruimten)
Mond- en neuskap (behalve wanneer er bescherming is door het scheiden
van schijven)
niet meer dan één persoon
per 10 vierkante meter
verkoop- of bezoekersoppervlakte
Verzameling van contactgegevens van alle personen (en hun opslag gedurende vier weken)
afstand van ten minste drie
meter tussen de informatie- en verkoopstand
voldoende ventilatie van
het gebouw
Alle personen moeten bij
het betreden van het

„alivello” Solutions GmbH | Bahnhofstraße 34 | 68526 Ladenburg
Tel: +49 (0) 6203 / 4016-150 | Fax: +49 (0) 6203 / 4016-151 | Mail: info@simlea.com | https://www.simlea.com
Geschäftsführer Daniel van Lierop, Oliver Edinger | Amtsgericht Mannheim | HRB 732572 |

Saarland

Saksen

Saksen-Anhalt

Evenementen met maximaal
450 personen zijn
toegestaan in gesloten
ruimtes.
- Evenementen met meer dan
1000 personen per
evenementdag en -locatie
zijn tot en met 31 december
verboden (link 1, link 2).
Metingen zijn mogelijk onder
bepaalde voorwaarden (link 1, link
2).
-

Beurzen zijn mogelijk onder
bepaalde voorwaarden (link 1, link
2).

evenement hun handen
desinfecteren of wassen.
→ De organisator moet
zorgen voor ontsmettingsmiddelen en wasgelegenheden.
- Gebruik van sanitaire
voorzieningen met inachtneming van de beschermingsmaatregelen
- Geen toegang voor personen met een luchtweginfectie
- Duidelijk zichtbare tekenen die wijzen op de beschermende maatregelen
- De gastvrijheid kan
worden verleend
overeenkomstig de
specificaties voor de
horeca.
- Minimale afstand van 1,5
meter
- Mond- en neuskap
- Registratie van deelnemers
- één persoon per 5m² van
de totale oppervlakte die
toegankelijk is voor het publiek
De organisatoren moeten
beschikken over een schriftelijk
hygiëneconcept dat door de
autoriteiten is goedgekeurd. Dit
moet - voor zover mogelijk maatregelen op het gebied van
afstand en hygiëne omvatten.
- Minimale afstand van 1,5
meter
- regelmatige reiniging en
desinfectie

„alivello” Solutions GmbH | Bahnhofstraße 34 | 68526 Ladenburg
Tel: +49 (0) 6203 / 4016-150 | Fax: +49 (0) 6203 / 4016-151 | Mail: info@simlea.com | https://www.simlea.com
Geschäftsführer Daniel van Lierop, Oliver Edinger | Amtsgericht Mannheim | HRB 732572 |

-

-

-

SleeswijkHolstein

Beurzen kunnen onder bepaalde
voorwaarden plaatsvinden (link 1,
link 2).

-

-

-

-

-

regelmatige ventilatie in
gesloten ruimten
Opeenstapelingen van
meer dan 10 personen
moeten worden vermeden,
vooral in de wachtrijen.
Zeer zichtbare borden
moeten informatie geven
over de afstand en de
hygiënemaatregelen.
Registratie van deelnemers
Een gelijktijdige aanwezigheid van 1500 personen
buiten en 750 personen
binnen gesloten ruimtes.
Eén persoon per 7 m²
beloopbare oppervlakte.
Afstandseis van 1,5 meter
→ dienovereenkomstig
gemarkeerde wegbegeleiding met eenrichtingsverkeerscontrole en aparte inen uitgangen.
→ Gecontroleerde ophopingen moeten worden
vermeden door een passende planning.
Mond- en neuskap
Naleving van de regels
voor hoest- en niesexpeditie
Regulering van de bezoekersstromen
regelmatige reiniging van
vaak aangeraakte
oppervlakken en sanitaire
voorzieningen
regelmatige ventilatie van
het interieur door toevoer
van verse lucht
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-

-

Thüringen

Metingen zijn mogelijk onder
bepaalde voorwaarden (link 1, link
2).

-

-

-

er moeten voorzieningen
voor het wassen en
ontsmetten van de handen
beschikbaar zijn
Personen met een
ademhalingsziekte of
vergelijkbare symptomen
moeten worden
uitgesloten.
Minimale afstand van 1,5
meter
Zorgen voor de toevoer
van verse lucht door middel van passende
ventilatiemogelijkheden
versterkt reinigings- en
ontsmettingsregime
Controle en beperking van
in- en uitstappen
Uitsluiting van personen
met een acute COVID-19
ziekte of een acute ademhalingsziekte
Ophoping en groepsvorming voorkomen
Informatie over de regels
voor de bescherming tegen
infecties moet worden
verstrekt op duidelijk
zichtbare borden.

Informatiebronnen
https://www.auma.de/de/ausstellen/recht/landesregelungen-zu-veranstaltungen
Verordeningen van de deelstaten
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