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Covid-19 Protocol (juni 2020)
Muziekcentrum Westland houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en volgt de richtlijnen
van Cultuurconnectie die zich speciaal richt op muziek educatie en participatie.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol

Algemene maatregelen van het RIVM
•
•
•
•
•
•

Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis
Houd 1,5 meter afstand
Was vaak je handen
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen

Speciale maatregel van de branchevereniging
•

Geen zang of blaasinstrumenten in de oefencabine (tot het onderzoek is afgerond)

Stap 1: Voorbereiding
•

•

•
•
•
•
•
•

De oefenruimtes hebben een maximale capaciteit om de 1,5 meter te waarborgen.
Cabine 1, 2 en 3: 5 mensen
Bands groter dan 5 personen moeten afspreken welke leden wanneer komen oefenen.
Per avond kan er maar 1 band per cabine geboekt worden.
Zangers en muzikanten met een blaasinstrument moeten zijn in de cabines niet
toegestaan in verband met het grotere risico op het verspreiden van aerosolen (kleine
druppeltjes in de lucht). De zangers kunnen buiten de cabine d.m.v. externe microfoon
en koptelefoon wel oefenen.
Neem je instrumenten en toebehoren van thuis mee.
Zangers dienen eigen microfoon en koptelefoon mee te nemen.
Neem eigen consumpties mee (de keuken/ koelkast mag niet gebruikt worden).
Blijf thuis wanneer je ziek bent, verkoudheidsverschijnselen hebt (regelmatig hoesten/
niezen) of wanneer je tot de risicogroep behoort (zie RIVM).
Spreek met de band een starttijd af zodat de band zoveel als mogelijk gelijktijdig aan
komt en de cabine betreedt.
Indien niet iedereen gelijktijdig kan komen, spreek dan zelf af hoe je de deur voor elkaar
opent (appje, telefoon). MCW wil de deuren gesloten houden zodat er geen andere
mensen binnenkomen. Laat de deur dan ook niet meer open staan wanneer je zelf in de
cabine bent.

Stap 2: Aankomst
•
•
•

De eerste beheerder opent MCW, haalt het alarm ervan af en opent de hoofdingang. De
looproute is vanaf dat moment: binnenkomst via hoofdingang (groene deur), weggaan via
de beheerdersingang.
Alle overige bandleden komen binnen via de hoofdingang.
Betreedt de beheerdersruimte zo min mogelijk. Wijs 1 bandlid aan wanneer er iets
gepakt moet worden.

MCW geeft muziek de ruimte
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•
•
•
•
•
•
•
•

Loop direct naar de geboekte cabine en verblijf als band zoveel als mogelijk in deze
cabine gedurende de oefenavond.
De luchtventilatie blijft continu aan. Gebruik van de airco is niet toegestaan.
Desinfecteer je handen bij aankomst en desinfecteer ook de MCW-microfoon, knoppen
van versterkers en stelschroeven van het drumstel. Hiervoor liggen schoonmaak
materialen in de cabines. Handen wassen kan in het toilet.
Houd je aan de plaatsbepalingen voor muzikanten die op de grond aangegeven staan.
Wijs 1 bandlid aan die de mengtafel bedient. Zet deze persoon het meest dicht bij de
mengtafel. Desinfecteer de mengtafel.
Verplaats of wijzig de backline niet. Ook het aantal microfoonstandaards blijft gelijk.
Eigen instrumenten uit de kasten mogen uiteraard neergezet worden. Pak je eigen
spullen en ruim deze aan het eind ook zelf weer op.
Komen er bandleden toch later, spreek dan af hoe je laat weten dat deze voor de deur
staan. Sluit de hoofdingang achter je om te voorkomen dat extra mensen het pand
betreden.

Stap 3: Spelen
•
•
•
•

•
•
•

Geniet en maak de mooiste muziek die je die avond kan maken.
Laat degene die bij de mengtafel staat het geluid tijdens het spelen regelen.
De zanger of zangeres gebruikt de opstelling buiten de cabine (microfoon + koptelefoon).
Instructie voor het regelen van het geluid voor de zanger hangt boven de mengtafel.
Bij meerdere zangers, kan de zanger van ruimte 1 bij drankautomaat plaatsnemen en de
tussendeur sluiten.
Houd je aan de plaatsbepaling, houd afstand en raak elkaar tijdens het spelen niet aan.
Deel geen materialen, instrumenten e.d.

Stap 4: Pauzes
•
•
•
•

Als je naar het toilet gaat, maak dan na gebruik de WC/ bril even schoon met een doekje.
Deze zijn aanwezig in het toilet. Was daarna je handen en droog af met een papieren
handdoek.
Zelf meegenomen consumpties kunnen in de algemene ruimte worden genuttigd. Niet in
de cabines. Houd 1,5 meter afstand. Eén band tegelijk. Stem dit even af met de andere
bands of wacht even tot de ruimte vrij is.
Muzikanten die de behoefte hebben om te roken kunnen dit buiten doen, maar niet meer
dan met 3 personen tegelijk. Houd 1,5 meter afstand. Houd de deur zoveel mogelijk dicht
en sluit deze wanneer je weer naar binnen gaat.
Gooi eventuele verpakkingen of afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken.

Stap 5: Einde oefenavond
•
•
•
•
•
•
•

Stop zoveel mogelijk gelijktijdig zodat de gehele band tegelijk het pand verlaat.
Ruim je eigen spullen op en plaats deze zelf in de kast (indien van toepassing).
Laat de backline staan zoals je deze ook aantrof en controleer even of alles weer
compleet en in de ‘startopstelling’ staat.
Desinfecteer knoppen van de versterkers, mengtafel en stelschroeven van het drumstel.
Desinfecteer ook de deurknop bij het verlaten van de cabine.
Verlaat MCW via de beheerders ingang. Ga direct naar huis.
De laatste beheerder doet de normale sluitronde.
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