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'Coronakits' om organisatoren van evenementen
te ondersteunen

Om organisatoren van evenementen te ondersteunen, biedt de Stad Gent gratis

'coronakits' aan. Een coronakit komt in vier verschillende formaten en bevat

hygiënische benodigdheden en signalisatiemateriaal om een evenement

coronaproof te organiseren.

 

De gratis coronakits komen in vier formaten, klein, medium, large en extra large, en dienen dus

zowel voor kleine als grotere live-evenementen. Elke kit bevat een contactloze thermometer,

ontsmettingsalcohol, manuele personentellers, signalisatieborden, afspanlint en fluohesjes.

Voor grotere evenementen wordt de coronakit aangevuld met wasbekkens en

desinfecteerzuilen.
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'Organisatoren worden geconfronteerd met heel wat bijkomende regels en
extra kosten. De Stad Gent heeft ter waarde van 70.000 euro materiaal
aangekocht om organisatoren te ondersteunen bij het naleven van alle
hygiëne- en capaciteitsregels voor live-evenementen. Met de coronakits wil de
Stad Gent de culturele en vrijetijdssector een steuntje in de rug geven.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen

Vandaag, op vrijdag 28 augustus 2020, wordt voor het eerst een coronakit in gebruik genomen,

voor de organisatie van een concert van de Belgische bands Rumours en High Hi. Het gaat om

het eerste concert in een reeks van 13 coronaproof concerten deze nazomer, georganiseerd door

Democrazy in de loods op DOK.

Organisatoren kunnen de coronakits gratis ontlenen via het Uitleenpunt van de Stad Gent

(uitleenpunt@stad.gent of 09 323 63 95). Een preview is mogelijk via de site van het

Uitleenpunt. Tik bij 'zoek artikel' het woord 'corona' in.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Maarten Mattelin, Uitleenpunt Stad Gent, gsm 0475 73 03 70, e-mail

maarten.mattelin@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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