PROTOCOL Popkoor Luidkeels voor ‘Ons Gebouw’ in Achterveld
Alleen samen krijgen we Corona onder controle.
Onderstaand protocol is gebaseerd op koornetwerk Nederland.
Het geldt specifiek voor de koorrepetities van Popkoor Luidkeels, in Ons Gebouw in Achterveld.
Het bestuur doet daarom ook een beroep op ieders verantwoordelijkheid om dit protocol na te leven.
Het bestuur houdt zich altijd het recht voor om in het belang van de vereniging aanvullende maatregelen te nemen.
1. Algemeen
- Houd anderhalve meter afstand van elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen
handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf
thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde gezondheidsklachten.
2. Afstand, ventilatie, registratie
- De gezondheidscheck moet je hebben gedaan voordat je naar binnen gaat. Zie mail van het bestuur
die je iedere week in het weekend ontvangt.
- Met gepersonaliseerde bierviltjes op de grond weet iedereen waar hij/zij moet staan. De afstand is
minimaal 1,5 meter rondom elke zanger in een zigzagformatie. Loop direct naar je plaats, en blijf zo
veel mogelijk daar.
- In de ruimte is een mechanische ventilatie aanwezig die aanstaat. Ook wordt er gelucht middels
geopende deuren. Trek iets warms aan.
- Vul de presentielijst in. Deze wordt minimaal 2 weken bewaard door het bestuur en zal wanneer
noodzakelijk gedeeld worden met de GGD in bron en contactenonderzoek.
3. Gebruik van de repetitieruimte
- Arriveer kort voordat de repetitie begint.
- Ga op de plek staan waar jouw bierviltje ligt.
- Indien je wilt zitten tussendoor, graag zelf een kruk meenemen.
- Er is geen gemeenschappelijke pauze.
- Neem eigen drinken mee.
- Ga na afloop van de repetitie direct naar buiten en blijf niet in de repetitieruimte hangen.
- Er is geen looproute aangegeven, maar houd zoveel mogelijk rechts bij het naar binnen/buiten gaan.
- Beperk jassen aan de kapstok.
- Houd afstand tot elkaar.
- Beperk toiletgebruik. Ga thuis naar het toilet.
- Verplaats geen meubilair.

4. Hygiëne repetitieruimte
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
- Beperk het aanraken van deuren en deurklinken.
- Neem eigen materialen mee, deel onderling geen materialen.
5. Coördinatie en organisatie
- De richtlijnen zoals vermeld in dit protocol worden naar jullie toegestuurd per mail. Ze zijn ook te
lezen op de website van ons koor.
- Het bestuur is aanspreekbaar voor dit protocol.
- In het weekend voor de repetitie krijgt iedereen een e-mailbericht met de gezondheidscheck en het
naleven van het protocol.
We rekenen op ieders verantwoordelijkheid, zodat we met plezier kunnen repeteren!
Joke (06-41007539)
Geert (06-48611611)
Liesbeth (06-48409906)
Herma (06-42491707)
Gea (06-43161809)

