COVID-19 RICHTLIJNEN RIVM
We kennen ze ondertussen allemaal wel: de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van
het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Hieronder voor de volledigheid nog even
een herhaling:
• Heb je klachten? Blijf dan thuis!
• Was vaak je handen
• Schud geen handen
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
• Houd minstens 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
• Reis zoveel mogelijk per fiets en lopend

COVID-19 RICHTLIJNEN PODIUM ZUIDHAEGE
IN- EN UITGANG
• De deur aan de kant van het parkeerterrein is de enige ingang. De deur aan de Zuidhaege
is alleen bedoeld als uitgang. De enige uitzonderingen hierop zijn mensen met een
scootmobiel of rolstoel en leveranciers. Zij kunnen aanbellen, dan komt een medewerker
de deur openen;
• Zonder afspraak krijgen mensen geen toegang tot het gebouw;
• Handen reinigen bij binnenkomst. Bij de ingang staat een balie met desinfecterende
middelen. We verwachten dat iedereen die naar binnen gaat hiervan gebruik maakt.
ETEN EN DRINKEN
• Koffie, thee en andere dranken zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de balie in de foyer.
We schenken zo veel mogelijk in karton, zodat de consumpties kunnen worden meegenomen
naar het gehuurde lokaal en in de pauze daar genuttigd kunnen worden (met uitzondering
van de Schalm);
• Etenswaren kunnen aan de balie in de foyer worden besteld en alleen aan een tafel in het
theatercafé of op het terras worden opgegeten;
• Graag zoveel mogelijk met pin betalen.
IN HET GEBOUW
• Volg de looproutes
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Het hele pand is voorzien van
looproutes, 1,5 meter-vakken en instructies over wat wel en wat niet kan;
• Houd je aan de instructies in gangen, toiletten, de lift en op de trap;
• In ieder lokaal zijn middelen aanwezig om handen, deurkrukken
en andere materialen te reinigen. Maak daar gebruik van bij
binnenkomst en vertrek.

COVID-19 EXTRA RICHTLIJNEN PER KUNSTDISCIPLINE
1-OP-1 EN 1-OP-2 (MUZIEK)LESSEN
• Zoveel mogelijk eigen instrumenten meenemen
• Niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn
• Wachten tot de les begint alleen in de gang bij het leslokaal
• indien noodzakelijk kan ook de ouder/begeleider daar wachten
BEELDENDE ACTIVITEITEN
• Zoveel mogelijk individueel en met eigen of door docent klaargezet materiaal werken
• Niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn
• Consumpties vanuit de foyer meenemen naar het lokaal
• Pauzes in het lokaal
THEATER
• Docenten of groepen passen de les/repetitie inhoudelijk zo aan, dat minstens 1,5 meter
afstand kan worden bewaard
• Niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn
• Consumpties vanuit de foyer meenemen naar het lokaal
• Pauzes in het lokaal
BANDS EN ORKESTEN
• Als er geen sprake is van blaasinstrumenten of zangers/zangeressen kan een band/orkest weer
starten met repetities op 1,5 meter afstand van elkaar en afhankelijk van het aantal leden;
• Neem eigen instrumenten, drumstokken, kabels en microfoons mee. In de studio’s zorgen wij
voor de versterkers, drumstellen, mengpaneel en standaards.
BEWEGINGSACTIVITEITEN
Welke bewegingsactiviteiten weer zijn toegestaan is op het moment dat deze flyer wordt
gemaakt nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is laat de betreffende cursusleider/
docent dat weten aan zijn/haar cursisten.
THEORETISCHE EN COACHENDE LESSEN/ OVERIGE ACTIVITEITEN
• Docenten of groepen passen de activiteit inhoudelijk zo aan, dat minstens 1,5 meter afstand
kan worden bewaard
• Niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn
• Consumpties vanuit de foyer meenemen naar het lokaal
• Pauzes in het lokaal
ZELFSTUDIE
• Van tevoren tijd en lokaal reserveren;
• Consumpties vanuit de foyer meenemen naar het lokaal.
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