Meerdaagse evenementen met tijdelijke
kampeergelegenheid

Inleiding
Bij meerdaagse evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke
overnachtingsfaciliteiten en andere tijdelijke voorzieningen. Bij tijdelijke
voorzieningen bestaat kans op verminderde hygiëne waardoor een
verhoogd risico op overdracht van schadelijke infectieuze
ziekteverwekkers kan ontstaan.

Risico’s
Op een tijdelijke kampeergelegenheid kan gebruik worden gemaakt van individuele tenten, groepstenten,
caravans, kampeerauto’s of voor de duur van het evenement neergezette groeps-of individuele
accommodaties. Deze richtlijnen beperken zich tot de tijdelijke huisvesting en overnachting, omdat alle
reguliere huisvestings-en overnachtingfaciliteiten reeds aan wettelijke regels zijn gebonden.

Voor de organisator
• Zorg dat een eventuele EHBO-Post beschikt over stromend water, licht en een apart toilet.
• Zorg dat alle voorzieningen altijd zonder obstakels bereikbaar zijn voor externe hulpverleners, zoals
brandweer, politie en ambulance.
• Zorg dat op elke locatie een (mobiele) telefoon is zodat in noodgevallen op tijd alarm geslagen kan
worden.
• Terreinafbakening mag geen verwondingen kunnen veroorzaken.
• Wanneer het terrein voorafgaand aan het evenement door vee wordt gebruikt moet het vee minimaal 2
weken vóór het evenement naar een andere plek worden verplaatst. De uitwerpselen van het vee moeten
dan verwijderd worden. Dit om het risico op besmetting via de dierlijke uitwerpselen te verkleinen: zie de
informatieblad: Dieren en evenementen.
• Zorg voor een goede kwaliteit van de drinkwatervoorziening. Dit om te voorkomen dat besmetting van het
drinkwater plaatsvindt (NEN norm 1006). Pas eventueel legionellapreventie toe (zie
informatieblad Tijdelijke (drink-)watervoorziening bij evenementen.
• Voorzie het sanitairgebouw, toiletten, wasgelegenheid en douches van verlichting.
• Afval moet zorgvuldig en regelmatig worden opgeslagen en verwijderd.
• Aanwezige speeltoestellen/-materialen moeten voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit attractieen speeltoestellen.
• Voor zwem- en speelbaden, het zwemmen in recreatieplassen, meren enzovoorts zie informatieblad
Zwemmen in natuurwater-tijdelijke zwemwatervoorzieningen.
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1.1

Toiletten

Zorg voor voldoende toiletten, met een minimum van twee toiletten.
Zorg voor voldoende toiletpapier en verlichting.
Zorg voor één of meerdere gehandicaptentoiletten inclusief faciliteiten
Nabij het toilet moeten aanwezig zijn: een voorziening zijn om de handen te
wassen, een zeepdispenser, (papieren) handdoekjes en een afvalbak.
• Als er bezoekers zijn met een camper of caravan met een eigen chemisch
toilet, dan moet er minstens één voorziening zijn voor het legen van deze toiletten.
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1.2

Douches en wasgelegenheden

• Zorg voor voldoende douches.
• Zorg voor voldoende wastafels.
• Plaats afvalbakken bij de wastafels.
Bij meerdaagse evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke overnachtingsfaciliteiten en andere
tijdelijke voorzieningen. Bij tijdelijke voorzieningen bestaat kans op verminderde hygiëne waardoor een
verhoogd risico op overdracht van schadelijke infectieuze ziekteverwekkers kan ontstaan. Voorkom dat bij
wasgelegenheden wordt afgewassen, groente worden gewassen enzovoort. Servies, bestek en etenswaren
kunnen anders besmet raken met schadelijke ziekteverwekkers.

Vragen aan GHOR Hollands Midden
Vragen aan GHOR Hollands Midden kunt u stellen via 071 - 207 30 00 of evenementen@ghorhm.nl.

