COVID – RISICOANALYSE
In lijn met de richtlijnen van Vlamo (Vlamo leidraad voor muziekverenigingen – versie 2 – 26 juni
2020) en het basisprotocol cultuur van de Vlaamse Overheid, maken wij hier een risicoanalyse
vooraleer de activiteiten van de Harmonie terug aan te vatten.

Locatie
De standaard locatie voor de repetities van de harmonie is de oude raadzaal in de dorpsstraat. De
grootte van de oude raadzaal is ongeveer 6*9 meter zijnde 54 m2. Rekening houdende met de
afstandsregels voor blazers, betekent dit dat het lokaal maximaal een tiental muzikanten kan
huisvesten. In overleg werd besloten om uit te wijken naar de oude parochiekerk Sint-Pieter. Daar is
voldoende ruimte om de muzikanten van de harmonie voor een repetitie te huisvesten (in de regel
25). Wel moeten we rekening houden met de juiste circulatie; dit wordt behandeld in het draaiboek,
en is ook fysiek aangeduid in de kerk. De grootte en volume van het gebouw zorgt ervoor dat er van
nature voldoende ventilatie is (ook al is dit niet mechanisch).
De in- en uitgang van de kerk zijn strikt gescheiden, en dit is aangeduid op de deuren, de
circulatierichting is aangeduid op de vloer.
De klink van de kerk is een gemeenschappelijk contact oppervlak. In de zomer echter, kunnen wij de
deur met een spie openklemmen zodat aanraken van de klink niet nodig is. Er zal overigens
ontsmettend materiaal ter beschikking gesteld worden.
De toilet van de kerk is niet ter beschikking. In geval iemand naar de toilet wil gaan, dan zal dit
dienen te gebeuren in de dorpsstraat. In de dorpsstaat zijn twee toiletten boven en twee toiletten
beneden, maar aangezien de doorgang onvoldoende breed is, kan op ieder moment maar één
persoon gebruik maken van de toiletten boven respectievelijk beneden. Dit zal duidelijk geafficheerd
worden.

Deelnemers
De Harmonie heeft het geluk om verschillende generaties te omvatten. Het is niet de taak van de
harmonie om de gezondheidstoestand van zijn leden op te volgen. Wij zullen echter in onze
communicatie duidelijk maken dat risicogroepen (diabetes, long- of nieraandoeningen, hartziekten
of mensen met een verzwakt immuunsysteem) beter nog niet aan de repetities deelnemen.

Naar ouderen toe verwijzen wij naar het Charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in
onze samenleving”. Dit charter bevat een genuanceerde analyse van de risico’s specifiek voor 60+
muzikanten. Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de muzikanten om in de geest van de
richtlijnen te handelen.

Eventscan
Hoewel een repetitie geen echt event is, hebben wij toch het Covid Event Risk Tool van de Vlaamse
Overheid toegepast op onze repetitie, om zeker te zijn dat er niets over het hoofd gezien wordt. Wij
kregen het label GROEN.

