Protocol Ukkieconcertjes
Harde voorschriften
Algemeen - De RIVM-richtlijnen zijn leidend.
Dat betekent:
1.volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
2.wassen van handen vaak en goed
3.geen handen schudden
4.hoesten in de elleboog
5.niet aan ons gezicht zitten
6.thuisblijven bij klachten, of wanneer huisgenoten klachten hebben.
7.Ik volg het basis document schoonmaak 1,5 meter economie (OSB)
8.De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat er - desinfecterende handgel zeep - papieren handdoekjes – oppervlaktesprays zullen zijn
Het protocol voor theaters
https://www.zimihc.nl/content/uploads/2020/05/CONCEPT-VSCD-PROTOCOL-HEROPENING-THEATERS-ENCONCERTZALEN-V5.docx.pdf

Daarbij komen onze eigen maatregelen

Materialen :
Geen fluiten of blaasinstrumenten voor de kinderen
Per voorstelling andere materialen in aparte tassen
Wanneer iets in een mond gaat wordt het direct met waterstofperoxide 3% of alcohol 96%
afgenomen en in de tas gestopt
Het assortiment buitenmaterialen is aangevuld (stippen, handjes en voetjes, lintjes, ballen en
eventueel de drumtafel)

Invulling :
1 persoon mag zingen en/of spelen op een blaasinstrument (hobo en klarinet worden afgeschermd
met zijde/ de dwarsfluit wordt in afwachting van meer onderzoek niet live bespeeld)
Ouders wordt gevraagd om met gebaren en beweging deel te nemen in plaats van te zingen
Volwassenen moeten 1,5 m afstand inachtnemen, de kinderen mogen wel bewegen in de ruimte
maar dit wordt niet gemotiveerd (we hebben andere oplossingen voor de kist, de kring en het samen
zingen)

Hygiëne :
Voor en na de les handen wassen / of desinfecterende gel gebruiken
De materialen kunnen ter plekke ontsmet worden met waterstofperoxide 3% of alcohol 96%
Thuis worden alle materialen gewassen en/of afgenomen met Dettol
Materialen met textiel worden gewassen en/of ingespoten met wodka

Locatie :
Waar mogelijk vinden de ukkieconcertjes buiten plaats
Wanneer ukkieconcertjes binnen plaatsvinden zal dat met inachtneming van de richtlijnen van het
RIVM gaan
Er wordt voor, tijdens (wanneer nodig) en na de concertjes schoongemaakt en geventileerd
Bij binnenkomst overleggen de spelers logistiek met het aanspreekpunt op locatie
De spelers en het personeel van het theater zullen de regels uitleggen en naleven verzorgen
Ik communiceer deze maatregelen en richtlijnen via de website

