Protocol Theaterschip COVID-19
Protocol n.a.v. de maatregelen i.v.m. het coronavirus.
De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing op dit protocol. Het protocol dient als handleiding voor
de fysieke activiteiten van het Theaterschip en op de eigen locatie. Op andere locaties volg je de daar
geldende richtlijnen. Er worden een aantal praktische aspecten en voorwaarden rondom veiligheid,
hygiëne en gedragsregels beschreven. 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 deelnemers,
freelancers, bezoekers 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 zijn leidend.

Algemene richtlijnen
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dit protocol staat op de homepage van de website van het Theaterschip.
Kom alleen naar het Theaterschip als je een afspraak hebt.
Handel vragen indien mogelijk per mail of telefonisch af.
Basisregels hangen op zichtbare plekken in het pand (poster rijksoverheid).
Iedereen houdt zich aan de volgende basisregels:
o Blijf thuis als je één of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
o Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
o Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
Hygiëneregels hangen op zichtbare plekken in het Theaterschip (poster rijksoverheid).
Iedereen houdt zich aan de volgende hygiëneregels:
o Vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand van elkaar.
o Was je handen vaak en goed.
o Schud geen handen.
o Hoest en nies in je elleboog.
o Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten.
Bij wastafels hangen handwasinstructies.
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 stickers en pijlen voor de looproutes.
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•
•
•
•
•

Gebruik voor de 1,5 meter afstand de gemarkeerde zit- en staplaatsen in de zalen en vakken in
de gangen.
Gebruik bij de voordeur, de theaterzaal, het leslokaal, de toiletten en de keuken desinfecterende
handgel of zeep en papieren handdoekjes.
De medewerker/freelancer zet bij de start en aan het einde van de activiteit de deuren open om
de leerlingen in en uit het lokaal 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.

Voor medewerkers en freelancers
•
•
•
•

Medewerkers/freelancers krijgen duidelijke instructies over dit protocol, de werkinstructies en
de schoonmaakrichtlijnen.
Er wordt waar mogelijk thuis gewerkt.
Vergaderingen en overleggen worden waar mogelijk digitaal gedaan.
Na elke activiteit of wisseling van gebruikers in het pand zorgt de aangewezen verantwoordelijke
dat in alle gebruikte ruimtes de contactoppervlakken en aanraakpunten schoongemaakt worden.

Voor de deelnemers en leerlingen
•
•
•
•
•
•

Kom zo mogelijk alleen naar het Theaterschip.
Kom niet meer dan 5 minuten van tevoren 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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