
 

 
Scoreformulier voor het vaststellen van een infectierisico 

In te vullen door de gemeenteambtenaar tezamen met de organisatie van het 
evenement. 
 
Aantal te verwachten bezoekers/deelnemers: 

 
minimaal:   
maximaal:   

Kenmerken van de te verwachten bezoekers en/of deelnemers: 
□ ouderen  
□ zwangeren 
□ zuigelingen en kinderen tot en met 4 jaar 
□ chronisch zieken  
□ mensen die (bovenmatig) alcohol of drugs gebruiken 
 

Betreft het een meerdaags evenement waarbij gebruik wordt 
gemaakt van tijdelijke huisvesting of een tijdelijke 
kampeergelegenheid? 
 

Ja / Nee 

Betreft het een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van 
niet-reguliere horecavoorzieningen of reguliere 
horecavoorzieningen die tijdelijk zijn uitgebreid? 
 

Ja / Nee 

Worden er spel- of zwemgelegenheden (speeltoestellen, 
zandbakken, zwembaden, bubbelbaden e.d.) op het 
evenemententerrein geplaatst? 
 

Ja / Nee 

Zijn bij het evenement (huis)dieren betrokken? 
 Ja / Nee 

Worden er voor het evenement tijdelijke sanitaire voorzieningen of 
tijdelijke watervernevelende installaties op het 
evenemententerrein geplaatst? 

□ tijdelijke douches 
□ tijdelijke toiletten 
□ tijdelijke (binnen)fonteinen 
□ tijdelijke sproei-installaties / waterkunstwerken 
□ tijdelijke koeltorens 
□ tijdelijke zwembaden / whirlpools 
□ tijdelijke drinkwatervoorziening 
 

Ja / Nee 

Wordt er getatoeëerd (ook permanent make-up) of gepierced op 
het evenement? 
 

Ja * / Nee 

 
* Organisator moet volgens de Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht 
tatoeëren en piercen het evenement minimaal twee maanden voor aanvang 
aanmelden bij de plaatselijk GGD. 
 
De plaatselijke GGD (afdeling Technische hygiënezorg) moet ingeschakeld 
worden, indien één of meerdere keren ja is ingevuld.   
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