
Protocol rondom de Corona-voorschriften
Zangweek 3-8 augustus 2020

We volgen de richtlijnen van het RIVM en van de overheid.
Als organisatie hebben we uitgebreid gezocht naar een locatie en omstandigheden
waar binnen we de zangweek veilig kunnen aanbieden.
Daarnaast houdt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid in de deelname aan 
deze zangweek en opvolgen van het protocol.

Hieronder vind je een aantal praktische uitwerkingen van het protocol tijdens de 
zangweek.

Symptomen:
Als je verkouden, grieperig bent, of koorts hebt kun je niet deelnemen aan de 
zangweek.
Idem als je in contact staat met iemand die Corona heeft of in de afgelopen 2 
weken heeft gehad.

Koffie en thee  / lunch:
Neem één of twee eigen herkenbare mok(ken) mee, zet evt je naam eronder.
Aan het eind van de dag was je die thuis af.
Iedereen zorgt zelf voor de lunch en evt tussendoortjes.

Toiletbezoek:
Op de toiletten zorg ik voor desinfecterende doekjes.
Bij verlaten van het toilet neem je alle oppervlaktes af waar je contact mee hebt 
gemaakt.
De volgende persoon komt dan altijd in een schone omgeving.
De toiletten worden elke dag schoongemaakt en gedweild.

Repetitie-opstelling:
Ik maak van te voren 2 repetitie-opstelllingen in de kerk, in zig-zag formatie.
De afstand tussen de zangers zal minstens 2 meter bedragen.
Je hebt daar een eigen stoel met je naam erop; dat wordt je Corona-proof 
omgevinkje voor deze week.
Je mag dus niet op andermans stoel gaan zitten, ook niet aanraken met je handen.

Ventileren:
Bij tutti-repetities werken we telkens 45 min en luchten dan de ruimte gedurende 
15 minuten, iedereen moet dan ook de ruimte verlaten.
Bij de masterclass-opstelling werken we 60 minuten en ventileren dan weer 15 
min.
Tijdens de lunch- en koffiepauze wordt de werkruimte ook geventileerd. Dit 
betekent dat je je koffie of lunch dus niet in de werkruimte kunt gebruiken.

Corona-Masters:
Per dag zijn 2 mensen uit de groep, samen met mij, verantwoordelijk voor de 
zaken aangaande Corona.
Deze 3 mensen kunnen je dus ook aanspreken als je bv te dicht bij iemand anders 
staat.



Zij doen ook de verplaatsingen van bv de stoelen, met een desinfecterd doekje in 
beide handen.
De Corona-masters houden ook de koffie en thee voorziening in de gaten.
Het keukentje is alleen toegankelijk voor de Coronamasters en voor mij.



Map en standaard:
Je mag niet uit elkaars map zingen of muziek uitwisselen.
Dat betekent dat je je eigen muziek op orde moet hebben, zeker als je in een duet 
zit.
Als je een standaard meeneemt, maak deze dan herkenbaar dat ‘ie van jou is.
Hou deze standaard bij je stoel, hoort bij je eigen Corona-proof omgevinkje.
Je mag je standaard niet uitlenen.
Bij soli neem je je eigen standaard mee naar de solo-plek.

Desinfecteren:
Er is op alle locaties desinfecterende gel aanwezig.
Elke keer als je ruimte opnieuw betreedt maak je hiermee je handen schoon.
Ook zou ik willen voorstellen dat iedereen in zijn of haar tas een flesje 
desinfecterende gel en een pakje met doekjes bij zich heeft.
Zo is iedereen zelfredzaam en het vermindert ook het heen en weer lopen in de 
ruimte.

Mondkapje:
Als we ons aan bovenstaande regels houden tijdens het repeteren en onderling 
ook sociaal voldoende afstand houden, zijn mondkapjes volgens het RIVM niet 
nodig.
Voel je je in sommige settings toch prettiger met een mondkapje op, zorg dan dat 
je er zelf één bij je hebt.

Tenslotte:
Laten we samen de boel bewaken, ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid 
nemen en de vrijheid hebben om elkaar erop aan te spreken.


