
MAATREGELEN CORONAVIRUS
SINT-ROMBOUTSTOREN



EEN BEZOEK IN TIJDEN VAN CORONA
De Sint-Romboutstoren is blij om jullie terug te mogen verwelkomen. Ter voorbereiding van uw bezoek kunt u het 

het uitgebreide stappenplan nakijken op de website van Toerisme voor Autisme. In de huidige omstandigheden 

zijn er echter enkele nieuwe maatregelen waarmee u moet rekening houden tijdens uw bezoek aan de

Sint-Romboutstoren. Door deze maatregelen kan uw bezoek zo veilig mogelijk verlopen en wordt het advies van de 

Nationale Veiligheidsraad opgevolgd. In dit document kunt u deze maatregelen op een autismevriendeiljke manier 

nalezen. U ziet eveneens aan de hand van foto’s hoe de aanpassingen er in de Sint-Romboutstoren zullen uitzien.

Toerisme voor Autisme, Toerisme Provincie Antwerpen en de Sint-Romboutstoren wensen je alvast een fijn 

bezoek! Mocht je achteraf feedback hebben over deze uitstap of het stappenplan, stuur ons dan gerust een mail 

naar contact@toerismevoorautisme.be.

2



MIJN BEZOEK AAN DE SINT-ROMBOUTSTOREN
MAATREGELEN CORONAVIRUS

3

Binnenkort ga ik naar de Sint-Romboutstoren. Via het stappenplan 
van Toerisme voor Autisme kan ik mijn bezoek voorbereiden. 

Tijdens mijn bezoek moet ik me houden aan de 
Coronamaatregelen. Mijn bezoek kan er dus iets anders uitzien 
dan in het stappenplan. Dat is oké. 

In deze bundel kan ik lezen en zien welke dingen anders zullen zijn.

Ik reserveer mijn bezoek op voorhand via de website van de 
Sint-Romboutstoren. 
Dat kan via deze link:
https://tickets.mechelen.be/uitinmechelen/
Ik betaal op de website. 
Daarna ontvang ik een bevestigingsmail. 
Ik print deze mail uit. 
Ik neem deze mail mee naar de Sint-Romboutstoren. 

Ik kom aan bij de Sint-Romboutstoren. 
Ik doe mijn mondmasker aan als ik dat nog niet aan heb. 
Ik breng hiervoor mijn eigen mondmasker mee.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker aandoen. 
Als zij dat liever wel doen, mag dat.

Ik ga naar binnen. 
Aan de ingang staan pijlen die tonen langs waar ik moet stappen. 
Ik volg de pijlen.
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Ik ga naar de balie. 
Op de grond zijn stickers geplakt. 
Deze stickers tonen mij waar ik moet wachten. 

Als er mensen aan het aanschuiven zijn, ga ik achter de volgende 
lijn staan.
Als er niemand aan het aanschuiven is, mag ik meteen naar de 
balie gaan.

Het is mijn beurt om naar de balie te gaan. 
Ik toon de e-mail die ik gekregen heb.

De medewerker van de Sint-Romboutstoren zal mijn e-mail 
bekijken. 
Daarna krijgt elke persoon in mijn groep een toegangsbadge. 
Deze kan ik gebruiken om bij de toegangspoort te scannen.
Een toegangsbadge kan met of zonder foto zijn.

Ik ontsmet mijn handen aan de balie nadat ik de toegangsbadge 
heb ontvangen.
Aan de balie staat een machine. 
Ik hou mijn handen onder de machine.
Er komt veel vloeistof uit de machine. Ik wrijf deze vloeistof over 
de onderkant en bovenkant van mijn handen.
Daarna ga ik naar de ingang van de toren zoals in het stappenplan 
staat. 
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Als ik op de trap aan het stappen ben, mag ik mijn mondmasker af 
doen als ik dat wil. 
Als ik dat liever niet doe, mag ik mijn mondmasker aanhouden. 

Daarna volg ik de route zoals in het stappenplan staat. 
Er hangt een rood-wit lint over een deel van de banken in de 
Sint-Romboutstoren. 
Op dit deel van de bank kan ik niet zitten.
Ik kan zitten op de stickers waarop staat dat ik 1,5 meter afstand 
moet houden.
Ik kan ook zitten op de delen van de bank zonder rood-wit lint.

In sommige kamers van de Sint-Romboutstoren staat normaal een 
scherm met touchscreen. 
Dit scherm is afgeplakt tijdens mijn bezoek. 
Ik kan dit scherm niet gebruiken. 
Dat is oké.

Ik ben bovenaan. 
Daar heb ik een mooi uitzicht op de stad Mechelen. 
Op de grond zijn stickers geplakt. 
Deze stickers tonen me hoeveel afstand ik moet houden van de 
andere bezoekers. 
Ik doe mijn best om hierop te letten.
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Bovenaan de toren zijn verrekijkers. Deze verrekijkers zijn tijdens 
mijn bezoek afgeplakt. Ik kan ze niet gebruiken. Dat is oké.


