COVID – DRAAIBOEK
Dit draaiboek is volledig In lijn met de richtlijnen van Vlamo (Vlamo leidraad voor
muziekverenigingen – versie 2 – 26 juni 2020) en het basisprotocol cultuur van de Vlaamse Overheid.
Met name de specifieke richtlijnen voor blazers die gelden in de fase 4 worden in acht genomen. Dit
document zal ook voorgelegd worden aan de lokale overheid.

AARD VAN DE ACTIVITEITEN
Dit draaiboek bekijkt het hervatten van de wekelijkse repetities van de harmonie. Deze repetities
gaan door op zaterdagavond van 19:30 tot 21:30. Vooralsnog zijn er geen uitstappen of
evenementen gepland. De basisvoorwaarden zijn:
-

Wie ziek is blijft thuis
Risicogroepen vragen we om nog niet te repeteren
Maximum 50 personen voor een repetitie in fase 4
4 m2 per persoon
Ten allen tijde 1.5 m afstand tussen personen
2 meter afstand tussen blazers of tussen dirigent en muzikanten
Was of ontsmet de handen
Deel geen materiaal
We houden on aan de hygiënische basisregels

SPECIFIEKE RISICOGROEPEN
Het is en blijft belangrijk dat we bepaalde risicogroepen, die een hoger risico hebben op een ernstige
COVID-infectie, blijven beschermen. De experten benoemen 2 belangrijke risicogroepen:
-

-

Ouderen: voor het betrekken van deze doelgroep werden door het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin een charter met richtlijnen en afspraken opgesteld. Dit charter zal
gebruikt worden als basis voor de communicatie.
Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en
verlaagde immuniteit): het risico is sterk afhankelijk van de aard en complexiteit van de
onderliggende problematiek, en wordt best met de behandelende arts besproken. Als
vereniging kunnen we niet nagaan wat de medische toestand is van onze leden. In onze
communicatie kunnen we duidelijk maken dat het beter is om nog even te wachten het
musiceren.

ALGEMENE PRINCIPES AANGAANDE VEILIGHEID
1. AFSTAND
Algemeen wordt een afstand van 1,5 m meter tussen elk individu aangeraden. Voor slagwerkers is dit
voldoende. Voor blaasinstrumenten echter wordt een afstand van 2 meter verplicht, en dus zullen
we de opstelling van de stoelen aanpassen om 2 meter afstand te garanderen.
2. VENTILATIE
Het verdient de voorkeur om activiteiten buiten te laten doorgaan, dit is echter voor een
harmonieorkest technisch niet aanbevolen. Het is dus van groot belang om voldoende natuurlijke
ventilatie te voorzien. In de risicoanalyse is gebleken dat het repetitielokaal in de dorpsstraat
onvoldoende ruimte en ventilatie kan bieden voor de fase 4 van de COVID-maatregelen. Het
kerkgebouw is echter door zijn grootte (het middenschip 25x8 meter) en hoogte voldoende
geventileerd.
3. HYGIENE
Voldoende de handen wassen met water en zeep, of ontsmetten met hand alcohol gel, is en blijft
een grondregel, en moet dus te allen tijd kunnen voor, tijdens en na de activiteit. De harmonie zal
ontsmettingsmateriaal ter beschikking stellen voor dit doeleinde, omdat de infrastructuur wassen
met zeep en water niet toelaat.
4. BEPERKTE CONTACTEN
In fase 4 wordt de grootte van de groep voor een activiteit beperkt tot 50 personen, iedereen
inclusief (dus ook begeleiders!), en dat natuurlijk voor zover de ruimte groot genoeg is om ook de
afstandsregels te kunnen respecteren. We hanteren daarbij 4 m² per persoon aangezien onze
activiteiten zittend gebeuren. Aangezien in de regel onze activiteiten de 25 personen niet
overschrijden, en we me voorinschrijving werken is dit geen probleem.
Onze vereniging omvat verschillende generaties, dus in de communicatie moeten we oudere
muzikanten wijzen op het charter voor ouderen.

SPECIFIEKE VOORZIENINGEN BLAASINSTRUMENTEN
Voor alle activiteiten waarbij blaasinstrumenten gebruikt worden, moet je een aantal extra
maatregelen nemen:
-

Respecteer een afstand van 2 meter ten opzichte van anderen.
Vloeistoffen moeten opgevangen worden in wegwerpdoeken.

-

De vloer waarop de blaasinstrumenten werden gebruikt moet extra schoongemaakt worden, bij
voorkeur na elk gebruik door één groep.
Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden tussen verschillende muzikanten

LOCATIE
De Harmonie plant gedurende de periode van Corona Nationale Fase 4 – te repeteren in het
kerkgebouw te koningin Astridplein 1, 9150 Kruibeke.
Wij plannen te repeteren in de middenbeuk (25x8 meter). De kerk heeft specifieke aanduidingen
voor circulatie die wij zullen respecteren. Ingang is langs de zijbeuk, uitgang is langs de grote poort,
zoals in de volgende schets:

De ingang langs de zijbeuk heeft een klink, wij willen het gebruik daarvan vermijden door de deur
met een spie open te houden (standaard ter beschikking).

SCENARIO
1. Planning
Om ten allen tijde zicht te hebben op het aantal muzikanten dat naar de repetitie komt, wordt
gevraagd aan de muzikanten om ten laatste de donderdag voor de repetitie te laten weten of men al
dan niet zal aanwezig zijn (via de gebruikelijke kanalen e-mail, watsapp of telefoon).

Van de slagwerkers wordt verwacht dat zij een half uur voor de repetitie ter plekke aanwezig zijn om
het slagwerk op te stellen.
2. Voorbereiding kerk
• De stoelen van de kerk staan momenteel opgesteld met 1,5 meter afstand in iedere richting.
Voor de repetitie word en de stoelen op 2 meter afstand geplaatst.
• Voor de blazers worden wegwerp absorberende doeken voorzien om het condensvocht te
absorberen. Er wordt een vuilbak voorzien om de doeken weg te gooien.
• De zijdeur wordt open gehouden met een spie zodat de klink niet moet aangeraakt worden.
• Ontsmettingsmiddel en papieren wegwerpdoekjes worden klaargelegd achteraan de kerk.
• De affiches met de pictogrammen rond veiligheid worden opgehangen.
• Ontsmettingsmiddel en papieren doekjes aan de uitgang van de kerk zijn reeds ter
beschikking. Indien niet worden die ook voorzien.
• Pupiters worden klaargezet en ontsmet
• Slagwerk wordt klaargezet. Mondmaskers worden ter beschikking gesteld voor verhuizers
van het slagwerk.
3. Binnentreden kerk
• Er is op de deuren van de kerk duidelijk aangeduid waar de ingang en waar de uitgang is
• Er is op de vloer ook een circulatierichting aangeduid
• Zeker de eerste repetitie voorzien we een host die de muzikanten de weg wijst, weliswaar op
veilige afstand
• monteren van de instrumenten gebeurt op de plaats van de muzikant
4. Tijdens de repetitie
• Tijdens de repetitie houdt de dirigent 2 meter afstand van de dichtstbijzijnde muzikant
• Condens wordt opgevangen in absorberende wegwerpdoeken
• Op het einde van de repetitie poets ieder zijn eigen instrument, volgens de regels van de
kunst. Het verdient aanbeveling om de poetsdoeken te wassen op 60 graden.
• Er wordt geen materiaal uitgewisseld tussen muzikanten
5. Buitengaan van de Kerk
• De muzikanten volgen de stroomrichting die aangeduid is in de kerk.
• De aanstippingslijst wordt upgedated
6. Nazorg
• De pupiters worden opgeborgen
• Slagwerk wordt opgeborgen
• Na de repetitie wordt er gedweild op de plaatsen waar er muzikanten zaten
• De medewerkers die dweilen, moeten na de opkuis de handen grondig ontsmetten
• De stoelen worden terug op 1,5 meter afstand geplaatst
• De affiches met veiligheidspictogrammen worden verzameld

7. Toiletbezoek
• Toilet is ter beschikking in de dorpsstraat
• Gezien de grootte van de doorgang, kan slechts één van de twee toiletten op ieder moment
gebruikt worden. Dit wordt aangegeven door een affiche.
8. Drankje na de repetitie
• Een drankje na de repetitie is mogelijk voor wie wenst in de oude raadzaal van het oud
gemeentenhuis.
• Op de trappen van het oud gemeentehuis wordt een richting aangegeven
• De stoelen voor wie een drankje wenst te nuttigen, worden op 1,5 meter afstand geplaatst
• De drankjes worden door een vrijwilliger ter plaatse besteld.

COMMUNICATIE
Al de beschikbare documentatie wordt ter beschikking gesteld op de website; VLAMO leidraad voor
muziekverenigingen – versie 2 – 26 juni 2020; Charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in
onze samenleving”, Basisprotocol Cultuur, Risico analyse, dit draaiboek, en de affiche met
pictogrammen,
Per e-mail worden alle muzikanten op de hoogte gebracht van de voorgestelde maatregelen
De heer Gert Maris is ons aanspreekpunt voor Corona. Hij geeft op de repetitie ook kort een briefing
zodat iedereen weet waaraan zich te houden.

