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:
Houd 1,5 meter afstand.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.
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.
Medewerkers/freelancers spreken elkaar en deelnemers/leerlingen/bezoekers aan op
ongewenst gedrag en overtreding van de regels.

Kunst en cultuurbeoefening
•
•

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand
gebruiken.
Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
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•
•

Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand
gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.
Publiek is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt
worden. Bij amateur kunst- en cultuurbeoefening op een locatie voor kunst- en
cultuurbeoefening, geldt dat in totaal, niet meer dan 100% van de capaciteit op 1,5 meter
afstand is toegestaan. De beoefenaars zijn hier dus niet van uitgezonderd. Professionele
beoefenaars en personeel tellen níet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateur
groep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet
gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel.

Theater
Culturele locaties zijn onder voorwaarden open. Er geldt nog een aantal voorwaarden:
• In culturele locaties waar mensen een vaste plek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt
mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt voor alle locaties
binnen en buiten.
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.

Testevents op het Theaterschip
Wanneer een activiteit op het Theaterschip is aangemerkt als testevent, dient de CoronaCheck-app als
toegangsbewijs. Medewerkers van het Theaterschip zullen hier streng op controleren. Bezoekers hoeven
dan geen 1,5 meter afstand te houden en een vaste zitplek is niet verplicht.
Coronacheck app
Een coronatoegangsbewijs kun je via de CoronaCheck app of coronacheck.nl aanmaken met:
•
•
•

een negatieve testuitslag van maximaal 40 uur oud;
een vaccinatiebewijs. Het is in de week van 21 juni mogelijk om een vaccinatiebewijs te
downloaden in de app. Deze is dan gelijk geldig als coronatoegangsbewijs;
Een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud. Begin juli is het mogelijk om een herstelbewijs
te downloaden in de app. Deze is dan ook gelijk geldig als coronatoegangsbewijs.

Mensen die geen smartphone hebben, kunnen vanaf donderdag 1 juli ook hun vaccinatiebewijs printen
via de website coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 0247-247247.

Voor medewerkers en freelancers
•
•

Wanneer er op het Theaterschip gewerkt wordt, geldt 1,5 meter afstand houden.
Medewerkers/freelancers krijgen duidelijke instructies over dit protocol, de werkinstructies en
de schoonmaakrichtlijnen.

Voor iedereen die het Theaterschip bezoekt
•
•
•
•

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.
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