Protocol repetitie in de open lucht

Protocol repetitie in de open lucht
Door de KNMO is in samenwerking met de cultuurbranche een Protocol voor de Sector
Cultuureducatie en -participatie opgesteld. Adest Musica volgt dit advies en stelt in onderstaand
protocol een richtlijn hoe een repetitie in de open lucht tot stand moet komen en moet worden
uitgevoerd.
Vertrekpunten voor deze richtlijn:
 gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn;
 maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk over gelaten aan
de praktijk;
 branche specifieke maatregelen uit het protocol worden afgezet tegen de huidige maatregelen;
 de richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar.
Aanvulling op de algemene regels:
Het bestuur benadrukt nogmaals het belang van de algemene maatregelen van het RIVM, welke zijn
opgenomen in het algemene protocol, en voegt daar het volgende aan toe:
 triage/screening: het informeren naar de gezondheidssituatie van de leden wordt door de
afdelingsbesturen gedaan. De dag voorafgaand aan de repetitie doen de afdelingsbesturen
een uitvraag per mail naar gezondheid en/of klachten van de leden bij de leden zelf of bij
ouders van jeugdleden, conform protocol. Ook de instructeurs krijgen deze vraag;
 leden die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden,
hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet in levenden lijve naar de repetitie;
 bij twijfel over de eigen gezondheid komt de instructeur niet naar de repetitie. De leden die les
krijgen van deze instructeur zullen door het betreffende afdelingsbestuur worden
geïnformeerd en komen ook niet naar de repetitie;
 advies is om duidelijk te communiceren met leden en/of ouders/begeleiders van jeugdleden
hoe de instructeur en/of de organisatie omgaat met het wel of geen fysieke les kunnen of
mogen volgen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Dit om discussie ter plaatse
te voorkomen;
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Specifieke adviezen:
Het bestuur adviseert voor de repetitie het volgende:
 de repetities vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats. Dit is te vinden in
Teamup;
 de afdelingsbesturen zorgen ervoor dat de terreinen zijn ingericht voordat de leden arriveren
(5 minuten voor aanvang repetitie);
 leden nemen hun eigen instrument mee. Slagwerk zal dit eenmalig voor aanvang repetities
ophalen in ’t Onderdak. De sousafonisten en de base speler zullen voor iedere repetitie en na
iedere repetitie het instrument ophalen en terug brengen in ’t Onderdak. Dit zal geschieden
volgens de vaste looproute die in ’t Onderdak is ingericht. (zie de bijlage);
 de leden staan en/of zitten minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd;
 blaasinstrumenten dienen vóór de repetitie en na de repetitie thuis schoongemaakt te worden.
Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden;
 leden dienen zelf te zorgen voor een (klap)stoel om tijdens de repetitie te kunnen zitten;
 leden dienen zelf te zorgen voor een lessenaar. Het niet meenemen van een lessenaar
betekent uitsluiting van de repetitie. Meekijken bij een ander lid is niet toegestaan;
 condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat op de grond terecht komt, moet niet worden
verspreid. Leeg dit alleen voor je op de grond;
 alleen bij zeer jonge leden, tot en met 6 jaar, komt er maximaal 1 ouder/begeleider mee
(zonder andere gezinsleden);
 de instructeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de plek van de repetitie en de
organisatie van de situatie buiten de plek van de repetitie, met betrekking tot zijn/haar
repetitie;
 tegelijkertijd houdt het bestuur de vinger aan de pols betreffende de navolgende
ontwikkelingen:
Wetenschappelijke onderzoeken naar blazers en aerosolen (lange termijn)
Prof. Dr. Ir. Bert Blocken, TU Eindhoven
TU Delft op verzoek van de Ned. Vereniging van (symfonie)Orkesten (NVvO)
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De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van
het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een
gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig muziek
kan worden gemaakt zonder gezondheidsrisico’s.
Let op: de bar in ’t Onderdak blijft tot nader order gesloten en indien u geen les heeft, bent u niet
toegestaan in ‘t Onderdak.
Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.
Op Adestmusica.nl vindt u altijd de meest actuele versie van het protocol.
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In het kort
Bewegingen in ‘t Onderdak
Voor het ophalen van materialen is in ’t Onderdak een looproute vastgesteld. Er zal een strikt
deurbeleid gevoerd worden zodat we kunnen waarborgen dat we het maximale toegestane aantal
leden niet overschrijden (30). Iedereen dient de gemarkeerde looproute te volgen welke ook is terug
te vinden in de bijlages. Deze loopt als volgt:
In









binnenkomen aan de zijde met het trappetje (niet de hellingbaan);
binnen links aanhouden (niet via onze eigen trap naar boven);
door de klapdeuren links (langs de toiletten);
gang in en door de klapdeuren rechtsaf de trap op;
boven linksaf richting de bestuurskamer en toiletten;
door de klapdeuren en links de gang in langs de bar;
rechtsaf de bar in;
linksaf door de dubbele deuren de Stopera in.

Uit
 deur door die toegang geeft tot de trap naar beneden;
 trap af en rechtsaf door de deur de entree in;
 links aanhouden en door de linker deur naar buiten via de hellingbaan.
Het is nadrukkelijk niet toegestaan om de lift in ’t Onderdak te gebruiken.
Aanwezigheidsregistratie voor een repetitie.
De afdelingsbesturen houden aanwezigheid van de leden bij zodat kan worden gerapporteerd wie er
op welk moment aanwezig is geweest.
Notificatie actueel reglement.
De leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zullen per mail op de hoogte worden gehouden van
wijzigingen in het reglement. Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden dienen zich op de
hoogte te stellen van deze wijzigingen.
Geen toegang
Adest Musica zal geen toegang verlenen tot de repetitielocaties aan niet-leden, ouders van leden en
personen die voldoen aan het corona profiel zoals omschreven in het RIVM profiel.
Repetitielokalen
Adest Musica beschikt over twee repetitie locaties (Overplaats te Sassenheim en Akzo Nobel te
Sassenheim) waar op een verantwoordelijke afstand van 1,5 meter les tussen instructeur en
muzikant les gegeven kan worden.
Muzikanten zitten en/of staan op 1,5 meter van elkaar.
Bar
De bar faciliteiten zullen niet geopend zijn. Neem daarvoor tijdens de repetitie en pauze je eigen
drinken mee. Afval dien je na de repetitie ook zelf mee naar huis te nemen.
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je zelf of je kind
weer muziek laten maken en naar buiten laten gaan;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden 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;
 wanneer er tijdens de repetitie klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 ga voordat je naar de vereniging vertrekt thuis naar het toilet;
 was voor en na de repetitie thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 vermijd het aanraken van je gezicht;
 schud geen handen;
 de bar blijft gesloten.
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Voor afdelingsbesturen, instructeurs, begeleiders en
vrijwilligers
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de locatie waar je les gaat
geven;
 bereid je les goed voor;
 zorg dat er in alle leeftijdsgroepen geen materialen gedeeld moeten worden. Dit geldt voor
zowel muziekstandaards als bladmuziek (ook niet op tablets);
 zorg dat de materialen klaar staan als de leden de locatie betreden zodat je gelijk kunt
beginnen. Laat leden in daartoe afgebakende ruimtes repeteren;
 maak vooraf (gedrags)regels duidelijk.
 voor alle leeftijden dient vooraf nagedacht te worden over de lessen in relatie tot de
groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de
activiteiten;
 wijs op het belang van handen wassen en laat geen handen schudden;
 help om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek leden aan wanneer dat niet
gebeurt;
 houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-instructeurs (geen lichamelijk contact);
 weet wie er aanwezig zijn bij de repetitie, zowel leden als niet-leden;
 voor de seniorband: weet wie er waar moet zijn bij Akzo Nobel;
 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 laat leden niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de repetitie;
 de leden moeten na afloop direct vertrekken;
 laat leden gefaseerd de locatie betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de repetitie direct
naar huis gaan;
 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de repetitie, tenzij dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
 hoest en nies in je elleboog en gebruik papierenzakdoekjes;
 zorg dat dat de repetitie zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de
samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
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 was of desinfecteer je handen thuis voor iedere repetitie;
 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts;
 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden 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;
 de bar blijft gesloten.
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Voor muzikanten
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 neem je eigen muziek en lessenaar mee naar de repetities;
 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°);
 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan er weer muziek gemaakt worden;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden 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 thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 kom alleen naar de locatie wanneer er voor jou een repetitie gepland staat;
 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de locatie. Als dit niet anders kan,
alleen met leden van hetzelfde huishouden in 1 vervoersmiddel;
 kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de repetitie naar de locatie en wacht op
aanvang op de daar voor aangewezen plek;
 volg altijd de aanwijzingen op van de het bestuur, de afdelingsbesturen en/of de instructeur;
 muzikanten moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen;
 gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Voor materialen die veel met handen worden
aangeraakt wordt geadviseerd direct na de repetitie deze te ontsmetten met eigen
desinfectiemateriaal.
 leg je instrumentkoffer onder of achter je stoel;
 neem je eigen (klap)stoel mee;
 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 verlaat direct na de les de locatie;
 de bar blijft gesloten;
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Voor ouders en/of verzorgers
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 breng je kind(eren) alleen naar de locatie wanneer er een repetitie voor jouw kind(eren)
gepland staat;
 breng je kind(eren) niet naar de locatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 breng je kind(eren) niet naar de locatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)
en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer
muziek laten maken en naar buiten laten gaan;
 breng je kind(eren) niet naar de locatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met
deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact;
 wanneer je kind(eren) niet zelf naar de locatie kunnen reizen zorg dan dat je als
ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie;
 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens
als na de repetitie van jouw kind(eren);
 kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de repetitie op de locatie;
 volg altijd de aanwijzingen op van de het bestuur, de afdelingsbesturen en/of de instructeur;
 direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de locatie/afgesproken
plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 de bar blijft gesloten
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Bijlage 1
Looproute ’t Onderdak begane grond
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Bijlage 2
Looproute ’t Onderdak eerste etage
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Bijlage 3
Poster
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