
Homeparty

checklist

Voldoende water Voorkomt dehydratatie

Eten Geeft energie

Alcoholgel Reinigen van de handen voor gebruik of schenken
van drank

Fysiologisch water (individuele
verpakking) Reinigen van de neus na het snuiven

Glasmarker

Voldoende asbakken

Zodat iedereen zijn/haar glas herkent

Zodat niet iedereen in contact komt met dezelfde
asbak

Post-its uit een nieuwe
verpakking

Als snuifbuisje (elk zijn eigen buisje)

Spuitje, doseercapsul, pipet
(individueel)

Hiermee kan je vloeistoffen doseren. Duid best op
voorhand de eenheden (ml) aan

Stiften Om zakjes met poeder te labelen, zodat je goed
weet wat er precies in welk zakje zit

Schadebeperkende
boodschappen

Deel deze tips via je sociale media of je stream
Speel deze video af op je TV of PC

.... ....

....

....

WAAR ZORG JE VOOR?

DOELmateriaal check

....

....

How to be a perfect host? Gebruik deze checklist om je voor te bereiden op je thuisfeestje. Je kan deze lijst hergebruiken en zelf aanvullen.

https://safensound.be/wp-content/uploads/2020/06/NASTY-dr-EN.gif
https://youtu.be/jlrgZxPQ6L8


 Ontvang je bezoek bij voorkeur buiten. Komt het bezoek toch naar binnen? Zet een
raam open en verlucht je huis voldoende. Je zorgt er niet alleen voor dat het

besmettingsrisico daalt, maar ook dat er voldoende zuurstof is.
 

Schenk geen bier en wijn aan jongeren onder de 16 jaar. Sterke drank mag je niet
schenken aan jongeren onder de 18 jaar.

 
Wie onder invloed is verliest sneller aandacht voor de maatregelen. Spreek daarom met

je gasten op voorhand een einduur af.
 

Schenk de juiste hoeveelheid alcohol steeds in het juiste glas.
 

Herken de symptomen van een alcohol- of drugintoxicatie (braken, lallen,
bewusteloosheid, oververhitting, hartkloppingen, verwardheid, …).  Zorg goed voor

iemand die hier last van heeft (veiligheidshouding en toezicht).  Zorg dat je een EHBO-
koffer en het noodnummer (112) bij de hand hebt.

 
Indien je muziek afspeelt, zorg er dan voor dat iedereen muziek kan kiezen vanop de

eigen mobiele telefoon. 
 

Hang zeker ook de WiFi- code uit.
 

Deel huisregels met de mensen die je uitnodigt. Hang bijvoorbeeld in de keuken, wc en
badkamer een blad uit om je gasten eraan te herinneren de handen te wassen.

 
Zorg dat er één persoon nuchter is.

 
Samen uit, samen thuis. Zorg steeds dat jijzelf of jouw bezoeker veilig thuis geraakt. Dit

kan bv. door een bob aan te stellen of een taxi te bellen.
 

Geef zelf het goede voorbeeld.

 EXTRA TIPS  

 

ZORG VOOR JEZELF EN ELKAAR  


