
Coronamaatregelen geldig vanaf 20/11/2021 – ALGEMENE INFO 

Woensdag kwam het overlegcomité vervroegd samen en besliste tot verstrenging van een 
aantal coronamaatregelen (federale maatregelen).  
Vandaag is een nieuwe klankbordgroep Cultuur gepland waarop mogelijks nog verduidelijkingen 
worden gegeven bij de nieuwe maatregelen. Op basis van de informatie waarover we nu beschikken 
kunnen we reeds het onderstaande meegeven. 

Wat verandert er voor onze activiteiten? 

Er komt een algemene mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes. Die mondmaskerplicht geldt 
vanaf de leeftijd van 10 jaar. Concreet gaat het o.a. om volgende locaties:  

 evenementen (zowel indoor als outdoor)  
 publiek toegankelijke ruimtes van culturele, feestelijke, sportieve en evenementensector  
 publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, de overheid.  
 openbaar vervoer  
 horeca (voor wie niet zit, eet of drinkt) 
 publieke gebouwen  
 bibliotheken  
 fitnesscentra  
 gebouwen voor erediensten  

Voor private bijeenkomsten, zoals vele OKRA activiteiten voor leden,  en publieksevenementen wordt 
het gebruik van het CST en mondmasker verplicht, vanaf 50 personen binnen / 100 buiten.  
De combinatie mondmasker en CST is ook verplicht in schouwburgen, concertzalen, horeca (als je niet 
neerzit), cinema’s, musea en indoor pretparken. 

Blijvende aandacht is ook vereist voor afstand houden (1,5m), goede ventilatie (CO²-meter), hygiëne-
maatregelen, beperking van het aantal personen per tafel! enz. 

Opgelet:  
Check ook steeds de maatregelen opgelegd door de eigen gemeente! Is alle infrastructuur nog open?  

Coronamaatregelen 20/11/2021 – Co² meter  
 
We benadrukken nogmaals het belang van een goede ventilatie!  
Het gebruik van een CO² -meter is een handig hulpmiddel om de 
luchtkwaliteit te meten en na te gaan of er meer moet geventileerd worden.  

 
Op het regiosecretariaat zijn er 2 CO²-meters aanwezig die door 
trefpunten gratis kunnen ontleend worden. De CO²-meter is 
gemakkelijk in gebruik en is voorzien van een handleiding. 
 

Coronamaatregelen 20/11/2021 – CST gebruik tijdens een activiteit 
van  het trefpunt 
 
Voor private bijeenkomsten, zoals vele OKRA-activiteiten voor leden wordt het gebruik van het Covid 
Safe Ticket (CST) EN mondmasker verplicht, vanaf 50 personen binnen / 100 buiten. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoe kan je het CST (coronacertificaat) van de deelnemers controleren?  
 

Het CST controleren gebeurt door het scannen van de QR-code op de GSM van het lid, of op een 
papieren certificaat. De CovidScanBE-app maakt het mogelijk de COVID-certificaten te lezen en 
zo hun geldigheid na te gaan.  

 
Wat heb ik nodig om de controle te doen?  
  

 Een smartphone met camera 
 Een app op jouw GSM/smartphone kan de QR-code scannen. De app CovidScanBE is het  

handigst in gebruik. 
 
 
Hoe installeer ik de app op mijn gsm?  
 

1) Download de app via de App Store of Google Play. Als zoekterm 
geef je in covidscanbe. 
 

2) Daarna klik je op open, of download. 
 

3) Je krijgt de vraag om het gebruik van de camera toe te staan.  
Je mag/moet dit toestaan.  
 

4) Als de app geïnstalleerd is zie je pictogram hiernaast op je scherm.  Je 
klikt op het pictogram om de app te gebruiken en de QR-code te scannen.  
 

5) Scan de QR-code op de GSM van de deelnemer of het papieren certificaat. Bij 
een groen scherm, laat je de deelnemer toe tot je activiteit. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het COVID SAFE TICKET (CST) voor je OKRA-leden 
Vanaf maandag 1 november heeft iedereen een covidpas nodig om op restaurant of café te gaan. Je kan 
die code, die bewijst dat je gevaccineerd bent, op je smartphone zetten of telefonisch een formulier 
aanvragen.  
Opgelet! Dit is NIET het kleine vaccinatiekaartje dat je ontvangen hebt in het vaccinatiecentrum.  
 
HOE een CST aanvragen?  
 Telefonisch aanvragen kan op 078 78 78 50. Hou je rijksregisternummer bij de hand. Het duurt 

enkele dagen vooraleer je dit per post thuis ontvangt.  
 Via smartphone: download de gratis CovidSafeBE-app en meld je aan met Itsme.  
 Via laptop of PC: op overheidswebsites zoals Mijn Burgerprofiel, Mijngezondheid.be of 

MyHealthviewer. Hiervoor heb je je identiteistkaart met pincode en kaartlezer nodig. Dan kun je je 
coronapas krijgen als pdf, die je dan kan afdrukken.  
 

 
Meer info en antwoorden op al je vragen verkrijg je via onderstaande link: 
Eerste hulp bij Covid Safe Ticket of coronapas: waar is het nodig, hoe geraak ik eraan en wat als ik 
minderjarig ben? | VRT NWS: nieuws 
 
TIP:  
Help jouw leden die om hulp vragen. Ook hun kinderen of kleinkinderen kunnen hen daarbij helpen. 
Wie is heel bedreven om andere leden te helpen dit in orde te brengen 
 
 
 
 
 

 

 

 


