Kamerkoor Multiple Voice
corona-protocol voor de koorrepetities
Vooraf
Dit protocol heeft als doel ervoor te zorgen dat ieder lid van kamerkoor Multiple
Voice zich veilig en prettig voelt tijdens de repetities, zodat we met plezier met
elkaar kunnen repeteren. Ieder koorlid heeft de expliciete vrijheid om – in
verband met corona – voor zichzelf te besluiten wel of niet te komen repeteren.
Richtlijnen
•

•
•
•
•
•
•

Blijf thuis als
o je klachten hebt die op een coronabesmetting zouden kunnen wijzen.
Denk aan: hoesten, verkoudheid, benauwdheid, verhoging of koorts,
verlies van reuk of smaak;
o je een huisgenoot hebt die last heeft van benauwdheid of koorts;
o je in quarantaine bent vanwege een huisgenoot met corona of om
andere redenen.
Neem een koffie- of theemok mee.
Reis veilig, gebruik een mondkapje als je een auto deelt.
Zorg dat je tussen 19.45 en 20.00 uur arriveert op de repetitielocatie; ga één
voor één naar binnen en hou de deur niet voor elkaar open.
Ontsmet je handen bij binnenkomst.
Hou steeds minimaal 1,5 meter afstand.
Hoest of nies in je elleboog en raak je gezicht zo min mogelijk aan.

Repetitieruimte
•
•
•
•

De beheerder heeft laten weten dat de Nicolaas Monica kapel voldoet aan het
bouwbesluit en beschikt over een continu werkend luchtcirculatiesysteem.
Het bestuur beschikt over technische informatie over het ventilatiesysteem
en over actuele keuringsrapporten.
Daarnaast heeft de kapel twee deuren naar buiten toe die opengezet kunnen
worden.
De Nicolaas Monica kapel is groot genoeg voor een verantwoorde
kooropstelling.

Stoelenschema
•
•
•
•

Voorafgaand aan elke repetitie stelt de dirigent een stoelenschema vast
waarop ieders plek is aangegeven.
Dit schema wordt bewaard, zodat zo nodig kan worden nagegaan wie naast
wie heeft gezeten
De stoelen staan in zig-zag opstelling, met aan alle kanten 1,5 meter
tussenruimte.
Iedereen gaat na binnenkomst direct op zijn of haar stoel zitten.

Pauze
•
•
•
•
•
•

Tijdens de repetitie is er een pauze van ongeveer 15 minuten.
Voorafgaand aan de pauze zet één koorlid volgens rooster koffie en thee. Dit
koorlid brengt na de pauze de koffie- en theekannen terug naar de keuken en
ruimt zo nodig verder op.
De koffie en thee worden klaargezet in de consistoriekamer.
Volgens een looproute lopen de koorleden met voldoende afstand langs en
schenken koffie of thee in hun eigen mok.
Tijdens de pauze kunnen de koorleden vrij door de ruimte bewegen, zolang zij
minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
Tijdens de pauze worden de deuren van de repetitieruimte desgwenst tegen
elkaar opengezet.

Na de repetitie
•

Na de repetitie verlaten de koorleden één voor één de kapel en blijven niet
‘hangen’.

Overige
•

Alle koorleden nemen hun eigen muziek, muziekstandaard, waterflesje,
potlood etc. mee en lenen die niet aan elkaar uit.

Ten slotte
•
•
•

Alle koorleden zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol en
voor het waken over hun eigen gezondheid en die van hun mede-koorleden.
Iedereen wordt gevraagd mede-koorleden erop te wijzen als zij zich niet aan
het protocol houden.
Iedereen die suggesties heeft voor verbetering van het protocol, is van harte
uitgenodigd om iemand van het bestuur daarover aan te spreken.
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