Protocol Theaterschip COVID-19
Protocol n.a.v. de maatregelen i.v.m. het coronavirus.
De richtlijnen van het RIVM en de voorschriften van de veiligheidsregio zijn van toepassing op dit
protocol. Het protocol dient als handleiding voor de fysieke activiteiten van het Theaterschip op de eigen
locatie en op locaties waar activiteiten zijn onder verantwoordelijkheid van het Theaterschip. Op andere
locaties volg je de daar geldende richtlijnen. De verplichtingen en aanwijzingen die het protocol bevat
zullen worden aangepast wanneer nieuwe of gewijzigde richtlijnen van het RIVM, besluiten van de
overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s en alle in verband daarmee te nemen maatregelen,
dit nodig maken.
Alle betrokkenen dienen zich te houden aan onderstaand protocol. Dit geldt voor alle leerlingen,
stagiairs, deelnemers, bezoekers, freelancers en medewerkers van het Theaterschip.
We hanteren de volgende uitgangspunten:
• De veiligheid van alle aanwezigen staat te allen tijde voorop.
• De focus van dit protocol betreft hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
• Het uitgangspunt is dat dit protocol en de werkinstructie helder en hanteerbaar zijn.
• De richtlijnen van het RIVM en overheden zijn leidend.

Algemene richtlijnen
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dit protocol staat op de homepage van de website van het Theaterschip.
Kom alleen naar het Theaterschip op afspraak.
Handel vragen indien mogelijk per mail of telefonisch af.
Richtlijnen en instructies hangen op zichtbare plekken in het pand (posters rijksoverheid).
Iedereen houdt zich aan de volgende basisregels:
o Wassen: Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. Raak je gezicht zo
min mogelijk aan. Schud geen handen.
o Afstand: Houd 1,5 meter afstand. Ontmoet zo min mogelijk mensen. Vermijd drukke
plekken. Draag een mondkapje waar dat verplicht is. De verplichting om een mondkapje
te dragen geldt voor kinderen vanaf 13 jaar.
o Testen: Blijf thuis bij klachten. Laat je direct testen. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.
Klachten die kunnen wijzen op corona: verkouden, hoesten, benauwdheid, verhoging of
koorts, plotseling verlies van reuk, smaak of beiden.
Waar mogelijk worden deuren en ramen opengezet tijdens activiteiten zodat er voldoende
ventilatie is.
Er is altijd toezicht door een medewerker/freelancer van het Theaterschip die zal toezien op de
naleving van het protocol.
Voorafgaand aan de start van een activiteit wordt iedereen erop gewezen dat hij/zij verplicht is
thuis te blijven bij klachten.
Volg de instructies van de medewerkers voor de looproutes.
Gebruik bij de voordeur, de theaterzaal en de studio desinfecterende handgel, in de toiletten en
de keuken zeep en papieren handdoekjes.
De medewerker/freelancer zet bij de start en aan het einde van de activiteit de deuren open om
de leerlingen en deelnemers in en uit de studio of de zaal te laten.
Na de activiteit verlaat iedereen direct de locatie, blijf ook niet buiten hangen bij het pand.
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•
•
•

Medewerkers/freelancers spreken elkaar en deelnemers/leerlingen/bezoekers aan op
ongewenst gedrag en overtreding van de regels.
Er kunnen (nog) geen voorstellingen voor publiek plaatsvinden bij het Theaterschip
Het beoefenen van theater, dans, acteren op recreatieve basis is binnen (nog) niet toegestaan.
Voor de Theaterschool geldt dat vanaf 9 mei buiten les wordt gegeven als het weer dit toelaat,
of online.

Regels voor het dragen van een mondkapje tijdens het dansen, acteren, toneelspelen of muziek maken:
Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een
mondkapje niet altijd mogelijk.
Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het
mondkapje worden afgezet tijdens de beoefening.
En alleen in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of
opnameruimte.
Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes draagt u verplicht een
mondkapje.
Personen zijn ook uitgezonderd op het moment dat zij poseren voor beeldende kunst, voor zover het
gaat om het op beeld vastleggen van personen.
Regels voor het dragen van een mondkapje voor publiek/bezoekers:
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen in voor publiek
toegankelijke binnenruimtes, dus ook in het Theaterschip.
Draag een mondkapje wanneer je staat (op een niet aangewezen plek) of loopt.
Het mondkapje kan af als je op een aangewezen (gereserveerde) plek zit of staat. Je moet dan wel 1,5
meter afstand houden. Zodra je de aangewezen plek verlaat zet je het mondkapje weer op.

Voor medewerkers en freelancers
•
•
•

Medewerkers van het Theaterschip werken zoveel mogelijk thuis.
• Wanneer er noodzaak is tot aanwezigheid op het kantoor geldt dat er 1 medewerker kan
werken per kantoorruimte.
Medewerkers/freelancers krijgen duidelijke instructies over dit protocol, de werkinstructies en
de schoonmaakrichtlijnen.
Na elke activiteit of wisseling van gebruikers in het pand zorgt de aangewezen verantwoordelijke
dat in alle gebruikte ruimtes de contactoppervlakken en aanraakpunten gedesinfecteerd
worden.

Voor de deelnemers en leerlingen
•
•
•
•
•
•

Kom zo mogelijk alleen naar het Theaterschip.
Kom niet meer dan 5 minuten voor aanvang van de activiteit naar het Theaterschip.
Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten op het Theaterschip.
Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers/freelancers.
Als je je niet aan de regels houdt word je hierop aangesproken. Na 3 waarschuwingen word je,
bij minderjarigen na contact met ouder(s)/verzorger(s), naar huis gestuurd.
Deelnemers en leerlingen worden bij de ingang afgezet, waarna zij zelfstandig het pand
betreden.
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