
 

 

 

 

 

 

 

 

Corona maatregelen 

Wat doen wij als organisatie:             

 Wat Fable Forge van jullie vraagt: 

 

Gevechten en spel: 

 Het IC spel blijft in principe hetzelfde. Het is een stuk theater en zodoende kunnen er situaties voorkomen waarbij de 1,5 

meter niet gewaarborgd kan worden (bijvoorbeeld tijdens gevechten). We respecteren spelers die dit niet willen. Zij mogen 

speciaal dipperlint dragen om aan te geven dat niemand binnen de 1,5 meter mag komen. Zonder dipperlint kan de ‘No 

play’ call gebruikt worden voor meer afstand.   

 We doen een beroep op het gezond verstand van de spelers om de 1,5 meter wel te handhaven wanneer er ruimte voor is. 

 Mondkapjes zijn niet verplicht, maar mogen wel. 

           Eten en drinken: 

 Voorafgaand aan alle maaltijden, vragen wij iedereen om handgel tegebruiken die wij verzorgen. Vervolgens kun je een 

mes en vork gewikkeld in een servet pakken. Bij het ontbijt en de lunch kun je daarmee je brood klaarmaken, tijdens het 

avondeten wordt er voor je opgeschept.   

 Binnen, in de gezamenlijke ruimte en de eetplekken, worden markeringen gezet om afstand te houden.  

 Het water wat normaal geserveerd wordt tijdens gevechten wordt nu met bekers uitgedeeld.  

Slapen: 

 Er bestaat een mogelijkheid om in een tent te slapen als je die zelf meeneemt, dit kun je tot één maand voor het 

evenement aangeven. In de slaapzalen zelf worden bedden afgezet voor de afstand.  

   Ziekte: 

 Als iemand ziek wordt tijdens het evenement, wordt hen gevraagd naar huis te gaan. Mocht je iemand zien die ziek lijkt, 

dan mag je dit melden bij een SL, die er verder actie op onderneemt.   

 

 We doen een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid, met jullie staat het evenement! Ga respectvol met elkaar om.  

 Een gezondheidsverklaring willen invullen bij het inchecken op het evenement (waarbij nauwkeurig allergiën moeten 

worden genoteerd i.v.m. hoesten en niezen).  

  Als je al vaker met elkaar omgaat buiten de larp, dan met elkaar op de kamer gaat slapen.  

 Voor monsters (maar mag ook voor spelers); neem je eigen bidon mee om uit te drinken, vooral voor bij de gevechten.  

 


