Harmoniekapel

Noordwijk

Protocol buitenrepetitie jeugd
Dit protocol is erop gericht de buitenrepetitie veilig te laten verlopen in acht genomen de regelgeving
van de overheden en het RIVM in relatie tot COVID- 19.
Coördinatie en preventie aanspreekpunten (gele hesjes) :
-

Kitty Lindhout. Tel: 06 30178909
Dorus Vissers. Tel: 06 51457519

Dirigent: Ad Baljeu
Plaats: wordt ingevuld zodra hier afspraken over zijn gemaakt.
Datum/ tijd : wordt ingevuld zodra hier afspraken over zijn gemaakt.
Vooraf:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Vul het triageformulier in en neem dit mee.
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand uit het gezin koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kun je naar de repetitie komen.
Blijft thuis als iemand uit het gezin positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Gebruik je eigen bladmuziek en je eigen lessenaar / standaard.
Je komt alleen. Als je met ouders komt, zetten die je af aan de entree van het terrein en
gaan weer weg. Er kunnen geen toeschouwers bij.
Ga voordat je naar de repetitie gaat eerst thuis nog even naar het toilet. Er is geen
sanitair en het mag niet gebruikt worden.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Schud geen handen.
Kom niet te vroeg naar de locatie.
Ga direct na de repetitie naar huis.

Inrichting Terrein
•
•

•
•
•
•

Fietsen parkeren op tenminste 1, 5 meter van elkaar .
Bij de entree van het repetitieterrein staat een tafel met daarop handgel. Ieder maakt de
handen hiermee schoon. Op deze tafel is ook een poster aanwezig met de hygiëneregels van
het RIVM. Coördinatie ziet toe op 1,5 meter afstand.
Het triageformulier wordt ingeleverd bij de Coördinator.
Er staan maximaal 21 stoelen klaar op 3 meter uit elkaar.
Stoelen worden eerst schoongemaakt en opgesteld door de Coördinator.
Slagwerkinstrumenten worden door de coördinatie klaargezet en schoongemaakt. Iedere
Slagwerker gebruikt enkel 1 instrument. Er wordt niet gewisseld.

Aanvang Repetitie:
•
•
•
•
•
•
•

De plaats wordt aangewezen door de coördinator volgens indeling vooraf.
De muzikant gaat direct naar zijn stoel en pakt daar het instrument uit. Koffers naast de stoel
Er wordt geen bladmuziek uitgedeeld.
De repetitie vangt aan. Instructies door dirigent.
Eventuele bezoekers worden door de coördinator gevraagd weg te gaan.
Let op condens en speeksel. Leeg je instrument in een eigen meegebrachte doek.
De repetitie duurt één uur.

Einde Repetitie:
•
•
•
•
•

Iedereen maakt het instrument schoon op de eigen plaats en pakt in.
Je verlaat je stoel op 1,5 meter afstand van elkaar. Coördinator ziet toe.
Je pakt je fiets en gaat weg.
Je wacht bij de entree op je vervoer – op 1,5 meter van elkaar.
Iedereen gaat direct naar huis.

Opruimen:
•
•
•

Als iedereen is vertrokken maken de coördinatoren de stoelen schoon en ruimen die op.
Het slagwerk wordt gereinigd en weggehaald.
Tafel weghalen entree.
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