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U bent als organisator wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat
medewerkers en bezoekers ziek of onwel worden.

Hygiënerichtlijnen

Eetgelegenheden
Met behulp van een goedgekeurde Hygiënecode kunt u voldoen aan de wettelijke
voorschriften van voedselveiligheid.
 Bepaal volgens welke Hygiënecode(s) er op uw locatie wordt gewerkt.
 Een overzicht van alle goedgekeurde hygiënecodes vind u op www.nvwa.nl.
 Enkele voorbeelden:
o Hygiënecode voor de horeca
o Hygiënecode voor contract- en inflightcatering
 Zorg dat de gekozen code alle voedselprocessen tijdens het evenement dekt.
 Zorg dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen volgens de gekozen
Hygiënecode werkt.
(Tijdelijke) drinkwatervoorzieningen
Sommige terreinen hebben bestaande drinkwatervoorzieningen, maar het kan ook
voorkomen dat u tijdelijke drinkwatervoorzieningen moet plaatsen die na het evenement
weer verwijderd worden. Let bij zowel bestaande als bij tijdelijke drinkwatervoorzieningen
op de volgende regels:
 Zorg dat het drinkwater in de waterinstallaties van drinkwaterkwaliteit is.
 Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan:
o de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlandse
Normalisatie Instituut (NEN 1006).
o de aansluitvoorwaarden van het waterleidingsbedrijf.
 Voor tijdelijke drinkwaterinstallaties gelden er algemene maatregelen voor het
installeren van deze installaties. Deze eisen staan vermeld in het Waterwerkblad 1.4H.
Zie: www.infodwi.nl.

GHOR Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

 Zorg voor legionellapreventie.
o Zie de folder: Hygiënerichtlijnen legionellapreventie bij evenementen.
Ziek?
Worden er een ongewoon aantal bezoekers en/of medewerkers ziek met bijvoorbeeld acute maagen darmklachten (diarree en/of braken) dan kunt u dit melden aan het Meldpunt Infectieziekten van
de GGD Twente (053 487 6840).
Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor
Evenementen. Kijk voor de volledige richtlijn op www.LCHV.nl.
Meer informatie
Deze folder is een uitgave van GHOR Twente en GGD Twente.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met GHOR Twente via het
e-mailadres: evenementenadvisering@ghortwente.nl.
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