
We gebruiken de nooddeur als in/uitgang.
Ontsmet bij binnenkomst je handen.
Volg aangegeven routes en instructie.
Draag als je in de CultuurCampus loopt
een mondkapje; als je zit, mag deze af.
Houd 1,5 meter afstand. Jeugd t/m 17 jaar
hoeft onderling geen afstand te bewaren,
wel tot volwassenen.
Ga naar je stoel en pak daar je spullen uit. 
Gebruik alleen je eigen spullen (met
uitzondering van slagwerkers).
Leg je handdoek op de grond en vang 
 condensvocht hierin op.
Ruim na afloop van de repetitie direct je
spullen op, veeg evt. de vloer schoon met
de handdoek en neem deze mee.
Verlaat erna de zaal via de nooddeur.
Gebruik het toilet alleen in geval van nood.
De bar (pauze/na afloop) is  nog niet open. 
Na afloop van HOV-A en HOV-B wordt
gezamenlijk opgeruimd. 

Schud geen handen, zit niet
aan je gezicht, hoest 
of nies in je elleboog en
gebruik papieren zakdoeken.

Klaarzetten van stoelen,
slagwerk en andere spullen
gebeurt door een beperkt
aantal mensen volgens
rooster. Zij ontsmetten vooraf
hun handen.

Slagwerkers maken na afloop
van de repetitie zelf het
slagwerk schoon. Iedereen die
meehelpt met opruimen,
ontsmet vooraf de handen. 

Was thuis weer je handen.

Hygiëne

PROTOCOL   

In de CultuurCampus 

Blijf thuis als 

Kijk voor de overige regels rond wel/niet
thuisblijven op rijksoverheid.nl.

Jij klachten of positief getest bent op Covid.

Vooraf 
Neem je lessenaar en bladmuziek mee.
Denk aan een doek voor condensvocht.
Zorg dat je een mondkapje hebt.
Kom max 10 minuten voor de repetitie aan.
Wacht buiten bij de nooddeur op een seintje.

versie 7 juni 2021, van toepassing voor HOV-A, -B, -C,-D, -E, -O (HOV-G eigen protocol)

Respecteer 
De regels uit het protocol,
alleen dan mogen we samen
muziek maken. Neem bij
zorgen contact op met het
bestuur.

Repetitieschema
HOV-E: woe 16.30-17.15
HOV-D: woe 17.30-18.15
HOV-C: woe 18.30-19.30
HOV-A: woe 20.00-22.15
HOV-O: vrij 16.15-17.45
HOV-B: vrij 19.00-21.00 


