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Vooraf :
-

-

Deelnemers aan repetities worden, vooraf, d.m.v. een presentatie ( Bijlage 1) geïnformeerd
over de te respecteren voorschriften! Iedereen draagt de verantwoordelijk om deze
richtlijnen ten allen tijde te respecteren + andere leden indien nodig terecht te wijzen.
Deze veiligheidsregels zijn de gebruikelijke maatregelen van afstand en hygiëne:
Het dragen van mondmaskers is ten allen tijde verplicht bij het betreden van het
gebouw en bij verplaatsing tussen lokalen onderling. In het lokaal zelf is het
dragen van een mondmasker verplicht indien de social distancing van 1,5m niet
kan gegarandeerd worden. Mits verschillende leeftijdsgroepen samen repeteren
zijn deze regels van toepassing voor iedereen. (Ook – 12 jarigen)
o
ontsmettingsgel is steeds aanwezig in het lokaal ( aan het corona station +
reserve voorzien in de corona kast ( foto in bijlage2)
o
affiches en posters met richtlijnen zijn aangebracht in het lokaal.
o
Richtingaanwijzers zijn aangebracht doorheen het hele gebouw
o
geregeld wordt het lokaal onderhouden
o
te gebruiken materialen (vb. rekwisieten, decorstukken, tafels, stoelen…) worden
voor en na de activiteit ontsmet met de daartoe voorziene producten en doekjes
( aan het corona station + reserve in de corona kast). In geen geval worden
attributen rechtstreeks doorgegeven.
Iedereen dient het gebouw te betreden met mondmasker en wordt dus ook geacht altijd een
mondmasker op zak te hebben. Bij vergetelheid zijn er mondmaskers beschikbaar aan €0,50.
Mensen die ziek zijn, of die de laatste 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19
vertoonden ( respiratoire infecties, koorts, buitengewone vermoeidheid, smaak- en
geurverlies, darmklachten,...) zijn niet toegelaten. Ook als iemand in direct contact is geweest
met een Covid-19 besmet persoon, wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk (14 dagen)
verboden! In dat geval dient de betrokkene de productieleider van de desbetreffende
productie te verwittigen en indien nodig ook het corona contactpunt!
We hebben een contactpunt voor wie extra vragen heeft in verband met de veiligheid van de
activiteit of voor wie een besmetting na de activiteit wil melden.
o
Onze Corona-aanspreekpunt (Corona-prinses!) is Elly Conings. Contact:
corona@dijlezonen.be of 0492 570 368
Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden per repetitie met de namen van de deelnemers
aanwezig op die repetitie. Deze deelnemersgegevens worden minstens 2 weken bijgehouden.
Hiervoor is een map voorzien in de “corona-kast” ( Bijlage 2). We zijn, als vereniging ook
volledig in orde met de GDPR-richtlijnen.
Bij EHBO-verzorging is het onmogelijk om afstand te bewaren.
Er is daarom een aangepaste EHBO-kit beschikbaar in de corona-kast. Buiten de reguliere
EHBO benodigdheden zijn hier twee FFP2 maskers en verzorgingshandschoenen beschikbaar (
o

-

-

-

-

dit om een veilige eerste hulp te kunnen garanderen, zowel voor de verzorger, als de
eventuele patiënt)
Bij het repeteren :
-

-

-

-

-

-

Van zodra men het gebouw betreedt en bij verplaatsingen doorgeen het gebouw is het dragen
van een mondmasker verplicht. In het lokaal zelf is het dragen van een mondmasker verplicht
indien de social distancing van 1,5m niet kan gegarandeerd worden. Mits verschillende
leeftijdsgroepen samen repeteren zijn deze regels van toepassing voor iedereen. (Ook – 12
jarigen). Om twijfel of verwarring te voorkomen is het goed de regel te handhaven dat men
het mondmasker draagt wanneer men niet neerzit.
In de inkomhal van de Romaanse Poort staat een dispenser met alcoholgel. Iedereen dient
daar zijn handen te ontsmetten. Indien er geen alcoholgel beschikbaar is in de dispenser, is er
alcoholgel voorzien in het lokaal, aan ons coronastation.
De toestroom van deelnemers wordt geregeld via een vaste route, die vooraf
gecommuniceerd wordt d.m.v. een PowerPointpresentatie (bijlage 1) en door de
aangebrachte wegwijzers doorheen het gebouw. Deze dienen te allen tijden gerespecteerd te
worden.
Indien nodig kan de lift gebruikt worden door max. 1 persoon tegelijk!
Zeep en papieren handdoeken zijn altijd beschikbaar in de sanitaire ruimtes
De, vooraf, aangeduide barverantwoordelijke zorgt ervoor dat het coronastation wordt
klaargezet (handgel, doekjes, ontsmettingsproduct en aanwezigheidslijst).
Iedereen wordt gevraagd mee te werken aan het klaarmaken van het lokaal :
o
stoelen worden gezet, ieder ontsmet zijn eigen stoel voor en na gebruik en
behoudt deze voor zich de ganse repetitie en gebruikt geen andere stoel.
o
tafels en andere stukken die gebruikt worden tijdens de repetitie of als décor,
worden ontsmet voor en na in gebruik
o
rekwisieten worden klaargelegd en ontsmet door de rekwisiteur of bij
afwezigheid door de productieleider
o
Ramen worden geopend om een maximale ventilatie van het lokaal te voorzien,
deelnemers wordt gevraagd een extra trui en/of jas te voorzien
alle andere voorwerpen worden uitsluitend individueel aangeraakt en gebruikt (balpennen,
potloden, brochure, persoonlijke rekwisieten, …). Voorwerpen worden niet gedeeld.
Iedereen tekent voor de start van de repetitie de voorziene aanwezigheidslijst
Iedereen wordt gewezen op zijn/haar verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en
preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen (hand- en hoesthygiëne, afstand bewaren, …).
We zorgen er met z’n allen voor dat de nadruk lijft liggen op het plezier maar met respect
voor de regels.
Er wordt onmiddellijk gereageerd door zowel alle aanwezigen als door de verantwoordelijke
wanneer de regels niet worden opgevolgd.
Er wordt nogmaals duidelijk gezegd dat wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit dit
moet melden aan de organisatoren (Elly – corona@dijlezonen.be of 0492 570 368) en zo
nodig ook medewerking moet verlenen aan contact tracing.
Indien het weer het toelaat wordt er buiten gerepeteerd
Iedereen respecteert de afspraken met de gebouwbeheerder (signalisatie e.d.) of met andere
gebruikers van dezelfde locatie.

- Door de aard van onze activiteiten kunnen we generaties of risicogroepen niet gescheiden

-

-

-

houden. Leden die tot risicogroepen behoren wordt gevraagd voorzichtig te zijn en zelf een
inschatting te maken om al dan niet deel te nemen aan de activiteit in kwestie.
Als er samen wordt gegeten of gedronken, wordt er geen materiaal, voedsel en dergelijke
uitgewisseld (vooraf gemaakte porties, …). Iedereen brengt zelf eten mee. Drank wordt in
kleine flessen voorzien ter plaatse. Deze mogen niet gedeeld worden.
Drankjes worden ter plaatse gekocht en verbruikt, rekening houdend met volgende
maatregelen :
o
er is 1 “barverantwoordelijke” en die alleen mag drankjes en chips verkopen mits
het naleven van de hygiëne maatregelen ( dragen van mondmasker en
ontsmetten van de handen)
o
niemand anders dan diegene voor wie het bestemd is mag dit aanraken en
consumeren
o
het drankbonnetje wordt alleen door de verbruiker aangeraakt en neergelegd en
de “barverantwoordelijke” schrijft het nieuwe bedrag op het bonnetje zonder dit
verder aan te raken
o
Lege flesjes worden door de verbruiker(s) in de daarvoor voorziene bakken
geplaatst.
o
Lege verpakkingen (bv. Chips) worden in de daarvoor voorziene vuilbak ( open
deksel, om cross-contaminatie te vermijden) geplaatst
o
Na de repetitie zorgt de barverantwoordelijke ervoor dat de bak met lege flesjes
en de vuilbak op veilige en correcte wijze weer wordt weggeborgen.
o
Na de repetitie zorgt de barverantwoordelijke voor ontsmetting van de bar,
tafeltje en handvat van de koelkast.
Contactoppervlakten die veelvuldig gebruikt worden (deurklinken, tafels, …) worden voor en
na elke activiteit ontsmet, onder de verantwoordelijkheid van de productieleider of
barverantwoordelijke
Iedereen verlaat het gebouw via de aangegeven route. Na de repetitie blijft niemand,
onnodig, hangen.
Naleven van de regels :

-

-

Wij hebben het mandaat om het toezicht op de naleving van de regels uit te voeren.
Er zal tijdens de activiteit af en toe het veiligheidsgevoel van de deelnemers gecheckt. Indien
we signalen zouden krijgen dat mensen zich tijdens de activiteit niet veilig voelen, wordt dit
besproken.
We vragen onze deelnemers om elkaar ook te durven aanspreken als voorzorgsmaatregelen
niet voldoende worden opgevolgd.
Na de repetitie :

-

Diegene die de activiteit overziet en/of leidt:
o
overloopt punt per punt of de geplande maatregelen goed zijn opgevolgd.
o
overloopt of er tijdens de activiteit situaties zijn vastgesteld waar
veiligheidsrisico’s aan verbonden waren en waar er volgende keer beter moet op
geanticipeerd worden.
o
gaat na of er lessen voor de toekomst getrokken moeten worden uit de activiteit.

o

geeft nuttige feedback aan onze corona-prinses

