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Troues

Die meeste Suid-Afrikaners se leefstyl, vriendskappe en selfs kulturele gebruike is negatief deur die Covid-19-pandemie geraak. 
Maar al word die versoeking sterker om regulasies te omseil namate entstowwe beskikbaar raak, is dit belangrik dat riglyne by 
sosiale en familiebyeenkomste gevolg moet word sodat verdere uitbrekings voorkom kan word.

Ontsmet 
hande gereeld

Dra ’n masker Handhaaf sosiale distansiëring Bly waaksaam 

Bly waaksaam, dra ’n masker, handhaaf ’n sosiale afstand en ontsmet jou hande 
gereeld. 

#UnityinAction



Maak seker dat riglyne oor die grootte van die groep gaste 
nagevolg word.

Sluit bejaardes in deur hulle die seremonie aanlyn te laat volg eerder as om persoonlik daar te wees.

Vermy toe ruimtes waar moontlik. 

As almal by troues veilig gehou moet word en die geleentheid steeds wil geniet, moet die 
volgende planne volgens die Amerikaanse Centres for Disease Control and Prevention 
gevolg word:

Oorweeg fotografie in die 
buitelug, met ’n behoorlike sosiale 
afstand. As jy ’n plek kies wat nie 
deur baie mense gebruik word 
nie, kan jy die huweliksgroep laat 
uitsprei, aan sosiale 
distansiëringsvereistes voldoen en 
steeds wonderlike herinneringe 
skep.

Vermy buffetetes en 
selfdiens-kosstasies. 

Verskaf individuele porsies 
en verpakte maaltye – dit 
hou almal veilig.

Moedig gaste aan om in “huishoudelike” groepe te bly. 
Dit beteken dat mense meng met diegene met wie 
hulle gewoonlik meng. Dit verminder die kans dat die 
virus versprei word.  

Deur mense in huishoudelike groepe saam te laat sit 
en te verseker dat sosiale distansiëring by alle tafels 
gehandhaaf word, verseker jy almal se veiligheid.

Maak seker dat handsaniteerder 
by die ingang tot die venue en 
ook by die geskenktafel 
beskikbaar is sodat mense die 
verspreiding van die virus kan 
voorkom as dit dalk op 
geskenkpapier en pakkies is.

Bedien kos by tafels en 
laat porsies voor gaste 
neersit sodat mense nie 
om kosstasies saamdrom 
nie.

Oorweeg dit om ’n 
fotostalletjie deur 
professionele mense te laat 
bedryf sodat gaste hulle 
foto’s kan laat neem. 
 

In plaas van ’n kroeg waar 
mense in groepe staan, raak 
kreatief en laat spesiale 
drankies en skemerkelkies by 
die tafels bedien.


