29 juni 2020

Instructie
Kuchschermen op terrassen in de horeca
Vanaf 1 juli zijn kuchschermen op buitenterrassen in de horeca toegestaan. Er geldt in dat geval
geen regel om 1,5 meter afstand te houden voor de personen die zich aan weerszijde van de
schermen bevinden. Deze folder geeft meer informatie over de richtlijnen voor en het correcte
gebruik van de schermen.
Algemene uitgangspunten
• In de horeca is een vaste zitplaats altijd verplicht.
• Een buiten terras dient aan drie zijden open te zijn.
• Mensen die aan ́éen tafel zitten moeten altijd 1,5 meter afstand houden, tenzij ze tot hetzelfde huishouden
behoren.
• Mensen die aan één tafel zitten worden niet gescheiden door een scherm.

Richtlijnen voor gebruik
• De bovenzijde van de schermen bevindt zich op minimaal 180 cm vanaf de grond.
• De onderzijde van de schermen bevindt zich op ongeveer 50 cm vanaf de grond.
• De breedte van een scherm bedraagt 185 cm waarmee twee tegenover elkaar zittende personen aan een tafel
van ongeveer 70 cm x 70 cm worden afgeschermd van een daarnaast geplaatste tafel.
• Er kunnen ook halve schermen worden toegepast om slechts ́éen persoon af te schermen. De breedte van een
dergelijk scherm bedraagt 92 cm.
• Het oppervlak van de schermen is glad en daarmee goed te reinigen.
• De schermen dienen dagelijks te worden gereinigd.

Overige kenmerken van de kuchschermen
• Handcontact met de schermen dient zo veel mogelijk te worden vermeden.
• Indien het scherm van transparant materiaal is gemaakt, wordt aanbevolen om het scherm van een print te
voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat er tegenaan gelopen of gestoten wordt doordat het onvoldoende
zichtbaar is.
• Het scherm en het materiaal waaruit het scherm is samengesteld voldoet aan de van toepassing zijnde
brandveiligheidseisen.
• Het scherm heeft geen scherpe hoeken en onderdelen waaraan men zich kan verwonden.
• Het scherm valt niet gemakkelijk om als er tegenaan gestoten of gelopen wordt.
• Het scherm is bestand tegen normale windvlagen en valt daarmee niet om.
• Het schermmateriaal valt niet uiteen in scherpe onderdelen bij beschadiging.
• Bij het eventueel verplaatsen van de schermen dient men de hygiëneregels in acht te nemen door de schermen
goed te reinigen en handcontact zoveel mogelijk te vermijden.

Voorbeelden van toegestane opstellingen
Als voorbeeld hoe de schermen gebruikt mogen worden, staat hieronder een mogelijke opstelling. De schermen
zijn op zo’n manier geplaatst dat alle personen die niet aan één tafel zitten hetzij minimaal 1,5 meter uit elkaar
zitten, hetzij door een scherm gescheiden zijn.
In algemeenheid verdient het de aanbeveling om per situatie goed te kijken hoe de schermen geplaatst kunnen
worden. Een arbeidshygiënist kan daarbij adviseren.
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