HMA gaat uit van de volgende richtlijnen, gebaseerd op het protocol van de KNMO en het
protocol van de Sector Cultuureducatie en -participatie
De protocollen zijn te vinden op: https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/

Laatste richtlijn: 03-07-2020

Voorop staat:
•
•
•

Gebruik je gezond verstand en kom niet als je je niet lekker voelt
Veilig samen spelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers
Maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. De praktijk bepaalt de details.

◼Maximale bezetting gebouwen (binnenruimte)
•

•
•
•

Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen
gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 personen per ruimte met inachtneming van
1,5 meter afstand aanwezig zijn;
Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen,
reservering, gezondheidscheck vooraf en inachtneming van 1,5 meter afstand;
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder
het uitvoeren van een gezondheidscheck (ook wel: ‘check-gesprek’) is onderdeel van de
richtlijnen van het RIVM.

◼Groepslessen en -activiteiten (vanaf 3 pers.)
•

•
•

Het maximum aantal personen dat aan een groepsles of -activiteit in een ruimte deel kan
nemen, is afhankelijk van vrij benutbare vloeroppervlakte zodat te allen tijde 1,5 meter afstand
bewaard kan worden.
Zorg voor een goede ventilatie van de te gebruiken ruimte.
Werk met de verhuurder/eigenaar van de les-/concert-/repetitieruimte samen in het voldoen
aan de daar geldende richtlijnen voor ruimtegebruik, afspraken rond hygiëne-maatregelen,
looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, gebruik van toiletten en dergelijke.

Algemene maatregelen voor groepen
•

•

•
•
•
•
•

Deurbeleid/triage: de docent of groepsleider informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn
die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn).
Wanneer blijkt dat een leerling/deelnemer deze klacht(en) heeft, kan de desbetreffende
leerling/deelnemer niet mee doen aan de groepsles/-activiteit. Ditzelfde geldt uiteraard ook
voor de docent van de groepsles of de leider van de groepsactiviteit zelf.
Er is een vaste plek voor iedereen in de les-/repetitieruimte. Dit wordt zo mogelijk met
duidelijke markeringen aangegeven. Cursisten/leerlingen/deelnemers gaan bij voorkeur
voorafgaand aan de les/activiteit thuis naar het toilet.
Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.
Er wordt niet gegeten. Neem, indien nodig, eigen drinken mee.
Neem afval zelf mee.
Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.
Kom niet te vroeg.

Specifieke kenmerken voor de discipline: Muziek
•

•

•

Bijeenkomsten (e.g. repetities) kunnen weer opgestart worden met in achtneming van de
RIVM maatregelen. Let daarbij op de specifieke richtlijnen voor blaasinstrumenten:
condenswater wordt opgevangen: cursisten nemen zelf een doek mee. Instrumenten worden
niet “doorgeblazen”, maar “uitgezogen”.
Bij alle groepslessen/-activiteiten zonder blazers of zangers met deelnemers van 18 jaar en
ouder is het voldoende om de voorgeschreven algemene maatregelen van het RIVM aan te
houden en 1,5 meter afstand te houden tussen instrumentalisten. Voor groepen met blazers
en/of zangers gelden specifieke maatregelen.
Deel onderling geen instrumenten, muziekstandaarden, muziek etc.

