Repetitie protocol NUEVO
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van Harmonie NUEVO en is van toepassing tijdens al onze
activiteiten. Hierin nemen we de voorschriften over van het KNMO en volgen we de richtlijnen van het
RIVM. Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond
verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.
We vragen jullie om het volledige protocol door te lezen voor de aanvang van de eerstvolgende
repetitie. Houd je tijdens de repetitie deze richtlijnen volg de aanwijzingen van het bestuur op. Elkaar
aanspreken op een vriendelijke manier mag natuurlijk ook. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen
jullie terecht bij Mark en Jos. Spreek ons aan tijdens de repetitie of via info@harmonienuevo.nl.

Algemene instructies
1. Iedereen vanaf 18 jaar houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Jongeren tussen de 13 en 17
jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte
van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
2. Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje, zowel bij het lopen als het zitten.
Tijdens het spelen mag dit vanzelfsprekend afgezet worden.
3. We zijn verplicht om iedereen van 18 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs te
laten tonen voor aanvang van elke repetitie. Iemand van het bestuur zal dit bij binnenkomst
aan je vragen dus houd hier alsjeblieft rekening mee.
4. Daarnaast blijven ook bij ons de overige basisregels van kracht: handen wassen, niezen in
de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.

Voor het repeteren
5. Als je klachten hebt (verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging) kom dan niet naar de repetitie en meld je af bij Marije.
6. Zorg voor je eigen instrument, lessenaar en overige spullen. Maak deze zowel
voor als na de repetitie schoon. Het doel is om het nog aanwezige vocht en
condens zoveel mogelijk te verwijderen.
7. Alle bespelers van blaasinstrumenten nemen een schone doek mee om tijdens
de repetitie al het vocht en condens uit het instrument in op te vangen. Druk de doek
hiervoor tegen het instrument en schud zachtjes. Het is niet toegestaan om hiervoor
door je instrument te blazen in verband met het verspreiden van
vochtdruppeltjes.

Aankomst
8. De repetities beginnen om 19:30 uur dus zorg dat je dan speelklaar zit. Wees dus ruim op
tijd aanwezig om (eventueel) je QR code te tonen, je eigen spullen uit te pakken en om te
helpen bij het opbouwen (stoelen & slagwerk). De repetities duren tot 21:00 uur. We stellen het
zeer op prijs als jullie even helpen met opbouwen voor en opruimen na de repetitie.
9. In de keuken kun je je handen wassen en schoonmaken met desinfecterende gel. 10. Kies
een van de zitplaatsen van jouw sectie en ga zitten. Wissel hierna niet meer van stoel.
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Tijdens het repeteren
11. Wij verzoeken iedereen zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet van de Vermaning.
Als je het kan ophouden tot thuis, graag. Lukt dit niet? Dan is het toilet te bereiken via de
bestuurskamer en de keuken. Sluit het deksel van het toilet voordat je doortrekt.
12. Deel je instrumenten, lessenaar en toebehoren niet met anderen.
13. Vang het vocht uit je blaasinstrument op in je vochtopnemende doek zonder door je
instrument te blazen. Maak oppervlaktes waar eventueel vocht terecht komt zelf schoon en
reinig de doek thuis.

Na het repeteren
14. Iedereen zorgt ervoor dat zijn zitplaats, instrument, lessenaar en toebehoren vrij zijn van
condens en dat zijn plek weer schoon is.
15. We helpen allemaal met het terugzetten van de stoelen en het opruimen van de koffietafel en
het slagwerk.
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