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Covid-19 Protocol (juni 2021)

Muziekcentrum Westland houdt zich aan de regels van het RIVM en volgt de richtlijnen van
Cultuurconnectie die zich speciaal richten op muziekeducatie en participatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-to
neelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
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.

Stap 1: Voorbereiding
-

De oefenruimtes hebben een maximale capaciteit van vijf personen om de 1,5 meter
onderlinge afstand te waarborgen.
Blazers houden twee meter afstand tot anderen.
Zangers dienen hun eigen microfoon mee te nemen.
Zingen in groepen is niet toegestaan, daarom mag per cabine slechts één persoon zingen.
Spreek met de band een duidelijke starttijd af zodat je gelijktijdig aankomt.
Tijdens het oefenen houden we de deuren naar de cabines en de voordeur gesloten.

Stap 2: Aankomst
-

De beheerder opent MCW, haalt het alarm eraf en opent de hoofdingang. De looproute is:
binnenkomst via de hoofdingang (groene deur), weggaan via de beheerdersingang.
Betreed de beheerdersruimte zo min mogelijk. Wijs één bandlid aan wanneer er iets gepakt
moet worden.
Desinfecteer je handen bij aankomst.

Stap 3: Spelen
-

Verblijf tijdens de oefenavond/middag zoveel mogelijk in de cabine.
De luchtventilatie moet continu aanstaan. De airco mag niet gebruikt worden.
Wijs één persoon aan die het geluid regelt aan de mengtafel.
Houd je (ongeveer) aan de plaatsbepaling tijdens het spelen.
Even pauze? Vergeet niet om dan ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden (ook in de
buitenruimte). Het is verstandig om met andere bands af te stemmen zodat maar één band
tegelijk pauze houdt.

Stap 4: Afsluiting
-

Probeer gelijktijdig te stoppen zodat de hele band tegelijk het pand verlaat.
Desinfecteer zoveel mogelijk de knoppen die zijn aangeraakt.
De beheerder doet de sluitronde zoals gewoonlijk.

