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Gemiddeld 5 mogelijke besmettingen per show Eurovisie Songfestival
Van de 29.875 bezoekers die de 9 shows van het Eurovisie Songfestival hebben bijgewoond,
zijn in totaal 48 mensen mogelijk besmet met het coronavirus. Dat komt neer op een
gemiddelde van 1,6 per 1.000, ongeveer 5 gemiddeld per show. Daarnaast is van 13 andere
personen, verdeeld over de negen shows, vastgesteld dat zij besmettelijk waren tijdens het
evenement. Dat blijkt uit cijfers die de GGD’en aan Fieldlab Evenementen ter beschikking
hebben gesteld. Het betreft hier alleen de cijfers van de bezoekers van het Eurovisie
Songfestival. Cijfers over crew, vrijwilligers, pers en delegatieleden worden naar verwachting
later deze maand door de organisatie zelf bekendgemaakt.
Gebaseerd op de toenmalige prevalentie waren er in de periode van het Eurovisie
Songfestival gemiddeld 4,9 per 1.000 mensen besmet in de algemene Nederlandse
bevolking. Dat is meer dan drie keer zo veel als het aantal besmettingen onder bezoekers
van het Eurovisie Songfestival.
Het Eurovisie Songfestival vond plaats tussen 17 en 22 mei in Rotterdam Ahoy. Gedurende
negen shows (zes repetities, twee halve finales en de finale) mochten maximaal 3.500
bezoekers per show onder strikte voorwaarden aanwezig zijn. Alle bezoekers moesten bij
binnenkomst een geldig negatief testbewijs kunnen laten zien dat niet ouder was dan 24
uur. Bezoekers ontvingen voor vertrek van huis triagevragen via een speciale app. Wie
symptomen behorend bij Corona had, is gevraagd thuis te blijven.
Er was alleen zittend en geplaceerd publiek, waardoor het aantal contactmomenten werd
beperkt. Publiek werd gevraagd volgens tijdvakken aan te komen en te vertrekken.
Bezoekers moesten ‘in de loop’ (onderweg naar hun plek, bij toiletbezoek, etc.) een
mondkapje dragen.
Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in
het Eventplatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Ministeries van
Economische Zaken, Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap.

