Procotol gebruik Boskapel O.B.K. Zeist versie 1.42 20 oktober 2020
Inleiding
Dit document beschrijft het protocol voor het gebruik van de Boskapel door OBK Zeist tijdens de Corona crisis.
Dit protocol is gebaseerd op:
1. Noodverordening veiligheidsregio Utrecht voor de periode vanaf 14 oktober 2020;
2. RIVM-adviezen;
3. Protocol voor de instrumentale amateurmuzieksector versie 14102020 goedgekeurd door min. van
Economische zaken.
De belangrijkste algemene afspraken/maatregelen voor gebruik binnenruimte vanuit de overheid:
• We hanteren de leeftijd vanaf 18 jaar (we hebben geen jeugdgroepen in de boskapel);
• Aantal personen beperkt tot 30 (met 1.5 meter afstand houden);
• 1,5 meter afstand houden.
Voor het gebruik van de Boskapel als concertlocatie gelden de volgende aanvullende maatregelen:
• Vooraf reserveren;
• Duidelijk zicht-gescheiden podium gedeelte:
Het doel van dit protocol is om met een geaccepteerd minimaal risico gebruik te kunnen maken van de Boskapel.
Alle personen zijn aanwezig op vrijwillige basis en moeten zich veilig kunnen voelen. Dit protocol zal door het
bestuur steeds aangepast worden als de geldende maatregelen versoepeld of aangescherpt worden.
Reikwijdte protocol
• Dit protocol heeft betrekking op het gebruik van de boskapel door de vereniging OBK Zeist, haar leden en
de huurders. Hierna te noemen gebruikers.
• Gebruikers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol en eventuele branchespecifieke maatregelen die niet in dit protocol staan vermeld.

Protocol gebruik Boskapel
RIVM-maatregelen
•

De bekende dingen: Was vaak uw handen; Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; Gebruik
papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg; Schud geen handen; Houd 1,5
meter afstand (2 armlengtes) van anderen; Blijf thuis bij verkoudheids-klachten, zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius; Heeft u ook koorts en/of
benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar
buiten.;
Een lid/huurder die in aanraking is geweest met een Corona patiënt wordt verzocht minimaal 10 dagen
thuis te blijven en de repetitie niet te bezoeken.

Specifieke hygiënemaatregelen Boskapel
•
•
•
•

Toiletten zijn voorzien van zeepdispenser en papieren handdoekjes;
Mechanische afzuiging zorgt voor de verticale afzuiging; deze gaat dagelijks een aantal uren draaien op
basis van een timer;
Desinfecterende gel wordt beschikbaar gesteld;
Routes worden aangegeven om de toegang en uitgang te reguleren zodat 1,5 meter afstand in acht kan
worden genomen.
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Gebruik ruimtes
•
•

Tijdens het gebruik (repetitie) staat de mechanische afzuiging verplicht aan;
Toiletten worden regelmatig gereinigd.

Communicatie
•
•
•
•
•
•
•

Reservering van de Boskapel via de beheerders zodat toegang gepland kan worden;
Actuele maatregelen gebruik de Boskapel zijn actueel terug te vinden op de OBK-website;
Maatregelen en protocol zijn duidelijk zichtbaar opgehangen in de Boskapel;
Gebruikers worden op de hoogte gesteld van de maatregelen. Zij zijn zelf verantwoordelijk; voor de juiste
maatregelen en instructies aan de aanwezigen en het handhaven hiervan;
Gebruikende organisaties bevestigen akkoord te zijn met dit protocol;
Gebruikende organisaties houden bij wie aanwezig is geweest zodat bij besmettingen mogelijke andere
besmette personen kunnen worden opgespoord;
Gebruikende organisaties melden besmettingen die later bij een aanwezige is geconstateerd, direct bij
OBK.

Specifieke OBK-maatregelen
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deelname aan de repetitie gaat (vrijwillig) op basis van indeling/reservering vooraf;
We hanteren conform Protocol voor muzikanten met een blaasinstrument de onderlinge afstand en
opstelling conform protocol KNMO: de afstand van 1,5 meter zijwaarts, 2 meter in blaasrichting m.u.v.
fluiten en rekening houdend met de afwijkende blaasrichting van hoorns;
Voor niet-blazende muzikanten geldt 1,5 meter onderlinge afstand.
Er wordt een schema opgesteld wie verantwoordelijk is voor:
o Klaarzetten van de stoelen zodat iedereen voldoende van elkaar vandaan zit;
o Reiniging van de stoelen vooraf en achteraf met een desinfecterende oplossing;
o Vegen van de vloer achteraf;
o Afspraken over slagwerk neerzetten en opruimen maken.
Slagwerk wordt vooraf en achteraf gereinigd, en wordt door zo weinig mogelijk verschillende mensen
gebruikt.
Leden zoeken direct na binnenkomst hun toegewezen plek op;
Elk lid maakt gebruik van haar/zijn eigen lessenaar (vooraf gereinigd) en toegewezen stoel;
Jas en koffer op de toegewezen plek;
Condenswater voorzichtig uit instrument halen en opvangen op doek, na afloop zelf vloer schoonmaken en
doek mee naar huis nemen en daar schoonmaken;
Na afloop verlaten de leden de ruimte op gepaste afstand door de aangegeven uitgang;
Bladmuziek wordt met (plastic) handschoenen uitgedeeld en uitgezocht;
Ieder lid zorgt ervoor dat zijn/haar betreffende instrumentarium voorafgaand aan de repetitie
gedesinfecteerd is. Gebruik hiervoor bijv. een microvezeldoekje;
Een OBK-lid waarbij besmetting wordt vastgesteld, meldt dit z.s.m. bij het bestuur.
De bar is sinds september weer gesloten.
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