Protocol Corona maatregelen
Soli Deo Gloria Alblasserdam

Protocol
Corona maatregelen
Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam

Bestuur Soli Deo Gloria Alblasserdam
Oktober 2020
Versie 16102020_SDG_CoronaProtocol

1
SDG_CoronaProtocol

Protocol Corona maatregelen
Soli Deo Gloria Alblasserdam

Inhoudsopgave
Inleiding .....................................................................................................................................3
Harde voorschriften ...................................................................................................................3
Algemeen ...................................................................................................................................3
De RIVM-richtlijnen vragen om: .................................................................................................4
Voor de vereniging: ....................................................................................................................4
Voor dirigenten, docenten en vrijwilligers: .................................................................................5
Voor de leerlingen / leden: .........................................................................................................5
Bij aankomst en vertrek .............................................................................................................6
In de zalen .................................................................................................................................6

Blaasorkesten ........................................................................................................................ 6
Slagwerkgroepen .................................................................................................................. 6
Op de gang en in de pauzes ......................................................................................................7
Overige: .....................................................................................................................................7
Protocollen muzieklessen blazers en slagwerkers ....................................................................8

Algemene regels.................................................................................................................... 8
Komen en gaan ..................................................................................................................... 8
De lessen ............................................................................................................................... 8
Overzicht repetitieruimte Royaal met Fanfareorkest .................................................................9
Overzicht repetitieruimte Royaal met Melody Percussion Band ..............................................10
Overzicht repetitieruimte Panorama met Fanfareorkest ..........................................................10
Overzicht maatregelen per 14 oktober 2020 ...........................................................................11

2
SDG_CoronaProtocol

Protocol Corona maatregelen
Soli Deo Gloria Alblasserdam

Protocol rondom lessen en repetities van
Soli Deo Gloria Alblasserdam
Inleiding
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Deze afspraken gelden voor alle in Cultureel Centrum Landvast (hierna te noemen:
Landvast) ontplooide activiteiten door Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria
Alblasserdam (hierna te noemen: Soli)
Veiligheid van docenten, dirigenten, vrijwilligers en leerlingen en leden staat ten alle
tijden voorop.
Directe focus van dit protocol ligt bij toepassen van de hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen.
Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle betrokken partijen en
personen.
Voor meer specifieke maatregelen wordt verwezen naar de separaat opgestelde regels
per afdeling van de vereniging en uitgewerkt naar de verschillende lokalen / zalen,
lessen en repetities die Soli gebruikt c.q. houdt.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Iedere betrokkene van Soli houdt zich aan de
RIVM-richtlijnen.

Harde voorschriften
Algemeen
•

De RIVM-richtlijnen zijn leidend, deze zijn:
Iedereen ouder dan 12 jaar houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar;
We wassen onze handen vaak en goed;
We schudden geen handen;
We hoesten in onze elleboog;
We zitten niet aan ons gezicht;
We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
We dragen binnen Landvast een mondkapje als men zich verplaatst.

-

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat in Landvast
(bij de ingang van het gebouw en in de lokalen / zaal) beschikbaar is:
desinfecterende handgel in de repetitie- / lesruimte;
zeep (in de aanwezige toiletgroepen);
papieren handdoekjes (ook in de toiletgroepen);
oppervlaktesprays.
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De RIVM-richtlijnen vragen om:
•
•

•
•
•

Heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting leerlingen /
leden en kader.
Duidelijkheid over hoe om te gaan met social distancing binnen en rondom Landvast.
Hiervoor kunnen door Soli gedragsregels gemaakt worden die gelden binnen Landvast
zodat de veiligheid van alle betrokkenen, leerlingen en leden kan worden gewaarborgd.
Bestaande huisregels van Landvast worden waar nodig door de beheerder aangevuld
met richtlijnen die door het RIVM zijn of nog worden opgesteld.
Ter beschikking stellen infographic vanuit overheid, die in Landvast wordt opgehangen
(en gedeeld via website, sociale mediakanalen van Soli).
Een of meerdere bestuursleden worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van
de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
Verplichting voor Soli en Landvast om de schoonmaak/hygiëne op orde te hebben.
Landvast stelt een richtlijn op waarin staat welke eisen gelden, hoe vaak er wordt
schoongemaakt, wie er verantwoordelijk is.

Protocol Bepalingen
Voor de vereniging:
1. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de organisatie (poster Rijksoverheid).
2. Regels voor deelnemers en cursisten/leerlingen staan op de website.
3. Voor slagwerkgroepen: Zorg dat iedereen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan
houden
4. Voor blaasorkesten; zorg dat stoelen en werk/lesplekken op 2 meter van elkaar staan.
5. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op
het belang van handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet). Maak
regelmatig schoon. Reinig gebruikte cursusmaterialen regelmatig.
6. Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. Overleg (met Landvast of
schoonmaakbedrijf) of verhoging van de schoonmaakfrequentie noodzakelijk is, gezien
gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.
7. Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de
reguliere wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling (en in
overleg met schoonmaakbedrijf).
8. Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handen was faciliteiten
ook goed schoonmaken. Frequentie in overleg (met Landvast) vaststellen. Zorg voor
voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen.
Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg dat reserve voorraad altijd
bereikbaar is.
9. Geef de bestuursleden, dirigenten, docenten, leerlingen en leden een uitgebreide
instructie over de wijze waarop het protocol in Landvast tijdens gebruik door Soli moet
worden uitgevoerd.
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10. Geef de bestuursleden de instructie dat zij elkaar, dirigenten en de leerlingen / leden
moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
11. Zorg voor handhaving van de regels in en om de organisatie.
12. Stel de aanwezige docent als een protocol-verantwoordelijke aan, dat wil zeggen hij/zij
spreekt de leerlingen / leden aan die zich niet aan het protocol houden.
13. Werk zoveel mogelijk op vooraf vastgesteld lesrooster, zodat de leerlingen / leden
gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.
14. Maak afspraken met leerlingen / leden over het maximaal aantal personen dat naar
Landvast komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). Stem het aantal
leerlingen / leden zodanig af dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
15. Informeer leerlingen / leden (ouder(s)) tijdig over de (gezondheid)regels.
16. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd
door Soli middels de WhatsApp leden-appgroepen.

Voor dirigenten, docenten en vrijwilligers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Houd 1,5 meter afstand.
Was vaker je handen.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Draag een mondkapje als je verplaatst.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
8. Zorg bij eventuele schoonmaakwerkzaamheden tijdens lessen / repetities dat de
schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. Zorg dat
de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen of
zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af.
9. Docenten nemen na vertrek van een leerling de stoel en overig gebruikt materiaal wat
door een volgende leerling gebruikt wordt af met desinfecterende spray alvorens de
volgende leerling plaats mag nemen.

Voor de leerlingen / leden:
1. Houd 1,5 meter afstand. Leerlingen / leden onder de leeftijd van 13 jaar behoeven (in
principe) geen afstand te houden.
2. Schud geen handen.
3. Handel zaken met commissies, docenten en bestuur digitaal of telefonisch af. Er wordt
in principe niet in Landvast vergaderd of overlegd.
4. Voor muzieklessen gelden de protocollen “Protocol muzieklessen blazers” en Protocol
muzieklessen slagwerk.
5. Kom zo mogelijk alleen.
6. Uitsluitend de leerlingen, leden en docenten/dirigenten hebben toegang tot Landvast.
Begeleiders/ouders mogen hun kind brengen/halen en blijven buiten het gebouw.
7. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
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8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
9. Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur en/of personeel van Landvast.

Bij aankomst en vertrek

1. Verschillende gebruikers van Landvast maken gebruik van eigen, van elkaar gescheiden
ingangen. Zo mogelijk worden voor het verlaten van het gebouw andere
(nood)uitgangen gebruikt met als doel de bezoekersstromen maximaal te scheiden.
2. Er wordt voorkomen dat er op enig moment meer dan 30 personen gelijktijdig in het
door Soli gebruikte deel van Landvast aanwezig zijn.
3. Zie er op toe dat leerlingen / leden 1 voor 1 en met ten minste 1,5 meter afstand naar
binnen/buiten gaan.
4. Zorg dat de reinigende handgel er staat.
5. Wachtende leerlingen / leden doen dat buiten. Deze plaatsen zijn minimaal 1,5 meter
uit elkaar geplaatst.
6. Leerlingen / leden worden hier vooraf tot in detail over geïnformeerd.

In de zalen
1. Zorg dat deuren van zalen en die in looproutes open blijven staan, zodat er minder
aangeraakt hoeft te worden. M.u.v. deuren welke zich in een brandscheiding bevinden
(herkenbaar aan de drangers).
2. Zorg dat de tafels en stoelen op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar staan.
3. Zorg dat er in elk lokaal/zaal bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en
oppervlaktesprays liggen.
4. Bij binnenkomst in het lokaal/zaal wassen deelnemers en kader hun handen met de
desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
5. Docenten en dirigenten nemen na binnenkomst hun eigen tafel(s) af met
desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
6. Bij repetities in zaal Royaal (beneden) wordt tijdens de pauze de bar in de zaal
gebruikt. Pauzetijden zijn in overleg met Landvast.

Blaasorkesten
7. Voor alle blaasorkesten geldt; onderlinge afstand van minimaal 2 meter rondom de
persoon. Verplaats daarom geen stoelen, deze worden op de plaats gezet.
8. Condens moet worden opgevangen met een doek of bakje. Iedere muzikant neemt
daarvoor de eigen spullen mee en na afloop mee naar huis.
9. Muzikanten nemen hun eigen lessenaar, bladmuziek en overige accessoires mee.
10. Instrumentkoffers, tassen etc. worden bij de speelplek neergezet, uitgepakt en
ingepakt.

Slagwerkgroepen
11. Bij slagwerkorkesten geldt een onderlinge afstand van 1,5 meter.
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Op de gang en in de pauzes
1. Zie erop toe dat zo nodig in het gebouw looppaden zijn aangegeven om de 1,5 meter
afstand te kunnen reguleren.
2. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten.
3. Gespreide pauzes als er meerdere opleidingsgroepen zijn.
4. Verstrekking van consumpties in de pauzes wordt gereguleerd met behoud van de 1,5
meter afstand.
5. Een ieder van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje bij verplaatsen.
6. Toezicht en begeleiding op de gang.

Overige:
1. Informatieoverdracht aangaande de regels aan docenten, dirigenten en leerlingen /
leden (ouders) vindt digitaal plaats.
2. Pauzelocatie en tijden zijn in overleg met Landvast, horeca van Landvast is geopend.
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Protocollen muzieklessen blazers en slagwerkers
Om de lessen op een veilige en verantwoordelijke manier te kunnen doen worden een aantal
zaken anders georganiseerd dan dat we gewend waren. We vragen jullie om onderstaande
punten goed te lezen en je daaraan te houden.

Algemene regels
Bij de muzieklessen zijn de algemene regels van het RIVM van toepassing:
- Ben je zelf of één van je huisgenoten verkouden of grieperig of is er sprake van koorts,
blijf dan thuis! Meld je dan af voor de muziekles bij je docent en kom niet naar
Landvast.
- Houd je strikt aan de 1,5 meter regel in de lesruimte en in overige ruimtes in Landvast.
- Volg te allen tijde de instructies van Landvast personeel en/of je docent op ten aanzien
van afstand houden, handen/ materialen reinigen, etc.

Komen en gaan
-

Uitsluitend de leerlingen en docenten hebben toegang tot Landvast, ouders mogen
hun kind brengen/halen en blijven zelf buiten / op de parkeerplaats.
Zet voordat je binnenkomt een mondmasker op (13 jaar en ouder).
Volg bij binnenkomst en vertrek de instructies van Landvast met betrekking tot
desinfecteren op.
Binnenkomst in Landvast via de grote draaideur/ hoofdingang
Ga na binnenkomst direct naar de inspeel/wacht ruimte
Vermijd gebruik van de toiletten in Landvast
Kom je medewerkers van Landvast tegen of andere leerlingen, houd dan 1.5 meter
afstand aan!

De lessen
-

-

1 ruimte wordt gebruikt als “wachtruimte” je hoort via de appgroep welke ruimte dit
is, dit kan verschillen. In deze ruimte pak je je spullen uit. Je zorgt dat je instrument,
lesboek(en) en andere materialen die je nodig hebt om te kunnen spelen gereed hebt
en wacht in deze ruimte tot de docent je op komt halen. Het is mogelijk dat meerdere
leerlingen gebruik maken van deze ruimte bewaar hierbij de afstand van 1.5 meter tot
elkaar.
In de lesruimte bevindt zich een lessenaar. De materialen waar mee gewerkt wordt,
worden tussen de lessen door gereinigd.
Tijdens de les is er minimaal 1.5 meter afstand tussen de leerling en de docent.
Na afloop van je les pak je je spullen in de “wachtruimte” in en vertrek je direct uit
Landvast.

Tot slot
We hebben als Soli alle vertrouwen in jullie als leerlingen én docenten om de individuele lessen weer
met elkaar te kunnen doen volgens bovenstaande richtlijnen. Bij vragen kun je contact opnemen met
Connie Lindhoud / connielindhoud@kpnmail.nl / 06 249 32762.
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Overzicht repetitieruimte Royaal met Fanfareorkest
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Overzicht repetitieruimte Royaal met Melody Percussion Band

Overzicht repetitieruimte Panorama met Fanfareorkest
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Overzicht maatregelen per 14 oktober 2020
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