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Protocol Groepsbijeenkomsten
tijdens Corona-maatregelen
Versie 4 - Begindatum: 9 juni 2021
Voorafgaandelijk:
Wat we al wisten...
Het corona-virus is aanwezig in de samenleving, meestal onzichtbaar, maar altijd
met ernstige gevolgen.
Het is in ieders belang dat onze activiteiten op zo’n manier verlopen dat alle
betrokken mensen in veiligheid kunnen deelnemen. Veiligheid betekent dat het
risico op besmetting geminimaliseerd wordt. Die minimalisering streven we na
door een duidelijk protocol op te stellen en te doen naleven.
AA-groepen duiden groepsverantwoordelijken aan. Zij brengen alle deelnemers
op de hoogte van dit protocol en afficheren het bij de ingang van het lokaal zodat
alleen goed geïnformeerde deelnemers het lokaal betreden.
Wat nieuw is sinds vorig protocol...
Het corona-virus waarmee we in 2021 te maken hebben is niet meer helemaal
hetzelfde virus dat we in 2020 hebben leren kennen. Het virus is geëvolueerd en in
2021 zijn er varianten dominant geworden die een pak besmettelijker geworden
zijn. Die verhoogde besmettelijkheid komt o.a. tot uiting in zogenoemde
‘viruswolken’ : viruspartikels die uitgestoten worden door personen die het virus
dragen, vallen niet meer neer, maar blijven - soms urenlang - in de lucht zweven,
vormen ‘wolken’. Bijvoorbeeld voldoende afstand houden van een persoon die het
virus draagt, is dan niet afdoende om jezelf te beschermen. Waar mensen in een
afgesloten ruimte samen zijn moet de lucht permenent vervangen worden door
vers aangevoerde virusvrije lucht: buitenlucht.
Anderzijds zijn er nu ook covid-vaccins. Meer en meer mensen zijn beschermd
tegen ernstige ziek worden doordat ze volledig gevaccineerd zijn. Dat houdt
de ziekenhuizen uit de problemen. Zeker zolang niet iedereen de kans heeft
gehad om een vaccin te krijgen, is het verstandig om met onbeschermde
mensen rekening te houden. Gevaccineerde mensen kunnen virusdragers (en
-verspreiders) zijn.
Wat we ondertussen gewoon zijn...
...moeten we niet meer uitvoerig en gedetailleerd beschrijven.
De richtlijnen op het vlak van hygiëne en afstand pasen we intussen allemaal al
vele maanden lang toe. Ze blijven belangrijk. Wij verwijzen er bondig naar.
Een korte maar duidelijke opsomming:
Al het voorgaande stelt ons in staat om kort en bondig te beschrijven wat nodig
is om de AA-groepen verantwoord en verantwoordelijk te laten vergaderen in de
huidige fase van de pandemie.
Voorzichtigheid blijft heel belangrijk.
Pas de protocol-richtlijnen met gezond verstand toe.
Maak gebruik van de frisse buitenlucht om mogelijke viruswolken permanent uit
de vergaderruimte te blazen.
En dan hou je het veilig voor jezelf en voor anderen.
Veel succes!

Blijf
voorzichtig(er) !
Protocol
=
nodig

Groepsverantwoordelijke
=
nodig

50 personen
=
maximum

hygiënische regels
=
intussen gekend

forse ventlatie lokaal
=
zeer belangrijk

over wat gekend is,
kunnen we bondig zijn

Hygiëne
•
•
•
•
•
•
•

handen ontsmetten
alle oppervlakten en materialen ontsmetten voor de vergadering
alleen individuele documenten gebruiken, geen documenten delen
geen pauze
geen cash geldmiddelen gebruiken
geen warme of koude dranken of voeding aanbieden (= protocol horeca)
wie ziek is of symptomen heeft, neemt niet deel.

hygiëne

afstand

Afstand

• afstand bewaren (1,5m) en niet door elkaar lopen
• wanneer de afstand niet kan bewaard worden, is de groep te groot voor de
locatie
• gebruik van mondkapjes of gezichtsmaskers

Locatie

• bij voorkeur buiten vergaderen, dat is het veiligst
• wanneer binnen vergaderd wordt, zorgen voor en waken over
permanente ventilatie dmv. een luchtstroom met een groot debiet
(meerdere ramen, meerdere deuren volledig open, voelbare luchtstroom)
• alleen verluchting is niet voldoende! (bv. af en toe een raam of deur open)

Anonimiteit - Contact-informatie bij besmetting
AANBEVELING
AA-leden zullen nooit elkaars anonimiteit in het gedrang brengen.
Bij eventuele besmetting in de groep, die gevolgd wordt door opsporen van
contact-informatie door bevoegde diensten, veroorzaakt dit een delicate
situatie voor de deelnemers aan de vergadering.
Daarom beveelt AA aan dat de groepsverantwoordelijke bij elke
vergadering een lijst maakt waarop deelnemers hun voornamen en gsmnummers laten noteren, en die lijst bij het einde van de vergadering in
een omslag sluit, met daarop geschreven de datum van de vergadering. De
groepsverantwoordelijke bewaart deze omslagen. Na 4 weken wordt de
oudste omslag vernietigd, en de meest recente omslag toegevoegd, zodat in
totaal maximaal omslagen van 4 weken bewaard worden.
In geval van besmetting kunnen deze gegevens gebruikt worden voor
de diensten van Volksgezondheid, zonder dat de besmette persoon de
anonimiteit van andere AA-leden moet schenden.

lucht,
lucht,
buitenlucht !

anoniem
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