Richtlijnen BWPN bruiloften tijdens Coronacrisis
Compleet georganiseerde bruiloften kunnen tot 20 mei a.s. in zijn geheel helaas niet meer
doorgaan.
Wel mogen er wanneer de betreffende gemeente hiermee instemt, huwelijksvoltrekkingen
plaatsvinden met 30 aanwezigen die 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

Besmetting
Via mensen
Het coronavirus wordt vooral overgedragen door hoesten en niezen. Het virus verspreidt
zich via kleine druppeltjes uit de neus en mond van iemand die ziek is. Hoewel een virus
altijd een mens of dier nodig heeft om ‘in leven te blijven’, kan het ook voor een bepaalde
periode buiten het lichaam overleven.

Via materialen
Het virus kan worden overgedragen als een besmet persoon bijvoorbeeld boven een pen
niest, een ander deze pen ook aanraakt en vervolgens met de handen zijn gezicht aanraakt.
Afhankelijk van het type oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid, kan het virus
enkele uren tot enkele dagen besmettelijk blijven. Het is daarom belangrijk ook deze manier
van overdracht te stoppen en oppervlakken en spullen die worden aangeraakt – door
mogelijk besmette personen – goed schoon te maken. Dit kan met gewone huishoudelijke
schoonmaakmiddelen.

Algemene richtlijnen
•

•
•

In thuissituaties mogen niet meer dan drie bezoekers (ook leveranciers zoals
bijvoorbeeld fotograaf, weddingplanner en videograaf worden hieronder gerekend)
tegelijkertijd ontvangen worden. Deze bezoekers moeten onderling 1,5 meter afstand
houden, uitgezonderd leden van eenzelfde huishouden. Zij hoeven geen afstand te
houden van elkaar.
In plaats van handen schudden kun je bijvoorbeeld door je hand op je te hart leggen
een felicitatiewens uitspreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi
geaccepteerd gebaar om een gelukswens mee te benadrukken.
Een erehaag van niet genodigden is mogelijk wanneer zij 1,5 meter afstand van
elkaar houden

Richtlijnen voor de huwelijksceremonie
•
•
•
•

Maximaal 30 personen aanwezig inclusief medewerkers/leveranciers;
Aanwezigen bewaren 1,5 meter afstand van elkaar, uitgezonderd leden uit hetzelfde
huishouden (die kunnen wel naast elkaar zitten, staan en elkaar omhelzen);
Zorg voor voldoende papieren zakdoekjes en afvalbakjes/afvalzakjes zodat de
zakdoekjes na gebruik weggegooid kunnen worden.
Na de plechtigheid hoeven alleen contactoppervlakten die in aanraking met
aanwezigen zijn geweest gereinigd te worden, zoals deurklinken, stoelen en het
sanitair.

Wat heb jij als weddingplanner extra in je bezit:
- hygiënische doekjes
- papieren zakdoekjes
- plastic handschoenen
- antibacteriële handgel
- chirurgische neus- mondkapjes
- pedaalemmerzakjes
Vergeet niet door te geven aan het bruidspaar dat zij de verwachte aanwezigen vragen
wanneer zij koorts hebben, zich grieperig voelen of verkouden zijn of veel hoesten en/of
niezen een chirurgisch neus- mondmasker te dragen. (dit zal een hele lastige vraag zijn,
maar van noodzakelijke aard om zo de corona regels te blijven handhaven).
Aan jou als weddingplanner de taak om alle betrokken leveranciers erop te wijzen dat zij
een invaller stand by hebben staan, zodat wanneer zij bovengenoemde griepverschijnselen
hebben, de invaller ingeschakeld kan worden. Dit geldt uiteraard ook voor jou als
weddingplanner.

De motivatie van bovengestelde richtlijnen:
Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te
vertragen door sociale onthouding en contact te mijden met mensen met
ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Ook van jou en
jouw medewerkers wordt verwacht dat jullie hieraan een bijdrage leveren. Het werk in de
trouwbranche kan op deze manier toch deels doorgaan.

