Sanitaire voorzieningen bij evenementen

Inleiding
Bij publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van sanitair (toiletten
en handenwasgelegenheden). Zowel bij vast als tijdelijk sanitair
bestaat een verhoogd risico op het overdragen van ziektekiemen
waardoor infectieziekten als maagdarminfecties kunnen ontstaan.

Risico’s
Risico’s voor overdracht infectieziekten:
• te weinig toiletten;
• te weinig of geen handenwasgelegenheden;
• onvoldoende schoonmaak;
• langdurig evenement.

Wat kan u als organisatie doen?
De organisator van een publieksevenement is verantwoordelijk voor
het realiseren van voldoende toiletten en handenwasgelegenheden:
• Zorg voor voldoende toiletten.
• Zorg voor urinoirs voor de heren. 75% van het totale aantal herentoiletten mag urinoir of plaszuil zijn. Eén plaskruis of plaszuil geldt
als drie of vier urinoirs. Ook kunnen plasgoten gebruikt worden.
Een plasgoot van 50 centimeter geldt als één urinoir. Plaats geen
of minder urinoirs als u veel kinderen op het evenement verwacht.
• Zorg dat er meer toiletten beschikbaar zijn als er alcohol gedronken gaat worden.
• Zorg voor één of meerdere gehandicaptentoiletten inclusief faciliteiten.
• Het bepalen van het aantal toiletten hangt samen met de eventuele aanwezigheid van toiletten van
naastgelegen horecagelegenheden en van de verblijfsduur van met name de bezoekers. Het is
belangrijk om met de horecagelegenheden afspraken te maken over het gebruik van hun toiletten tijdens
het evenement.
• Zorg voor voldoende toiletpapier.
• Zorg voor een handwasgelegenheid met stromend water, een zeepdispenser, wegwerp handdoekjes en
een afvalcontainer. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van alcohol dispensers.
• Zorg voor voldoende verlichting in de toiletruimten.
• Zorg voor voldoende spreiding van de toiletvoorzieningen op het evenemententerrein.
• Maak de toiletten tijdens het evenement regelmatig schoon en maak daarbij gebruik van een
schoonmaakschema (wijze en frequentie) met afvinklijst.
• Hebben de toiletten een opslagtank? Maak dan met de eigenaar van de toiletten afspraken over het tijdig
legen van de opslagtanks. Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen.
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• Is de handenwasgelegenheid tevens een tijdelijke drinkwatervoorziening? Zie dan de informatie
factsheet: Tijdelijke drinkwatervoorzieningen bij evenementen.
• Wijs mensen op hun eigen verantwoordelijkheid

Meer informatie?
Hygiënerichtlijn evenementen LCHV

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

