Bijlage ‘aanvullende mogelijkheden’

Inleiding
Vanaf 25 september wordt de verplichte 1,5 meter maatregel losgelaten, waardoor het ‘Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector’ veel ruimte biedt voor repetities en concerten van
koren en zanggroepen. De basisregels als handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven gelden en de 1,5
meter maatregel wordt een dringend advies voor een veilige afstand om besmettingen te voorkomen. Koren en zanggroepen kunnen in goed onderling overleg samen besluiten om extra richtlijnen
aan te houden, zodat iedereen met een fijn en veilig gevoel zingt. Hiervoor zijn een aantal aanvullende mogelijkheden.

1. Afstand en zigzagformatie
De afstand van 1,5 meter rondom elke zanger kan nog altijd als veilige afstand voelen voor repetities
en concerten. Eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij
blijft. Zie de afbeelding. Tussen koor en dirigent kan een grotere ruimte in acht worden, omdat koorleden in de regel naar de dirigent toe zingen.

2. Gezondheidscheck
Naast de verplichte registratie, zoals die in het protocol genoemd staat, is het een mogelijkheid om
de gezondheidscheck (ook wel checkgesprek genoemd) onderdeel van de richtlijnen te laten zijn. Dit
betekent dat iemand die mogelijke coronagerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen.
Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke corona-infectie. Meer informatie via https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheckcontactberoepen
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3. Toegangsmogelijkheden repetities
Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor kunst- en cultuurbeoefening.
In goed overleg kan het bestuur in samenspraak met de leden wel besluiten om een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck- app te vragen voor aanvang van de repetitie en dit bijvoorbeeld vastleggen in het huishoudelijk reglement. Het vragen van een coronatoegangsbewijs voor toegang tot de
repetities is wel een zwaar instrument, omdat er een vorm van uitsluiting wordt toegepast. Als zangers bezwaar maken tegen de invoering is het te overwegen om af te zien van zo’n beslissing.
In plaats van een coronatoegangsbewijs kan het bestuur in samenspraak met de leden ook de dringende wens en verwachting uitspreken dat zangers thuis een zelftest doen op de dag van de repetitie
en dat ze bij een positieve uitslag niet komen repeteren. Het is lastig om te controleren of de zelftest
ook echt gebruikt wordt.
De overheid heeft nadere aanwijzingen gegeven voor het al dan niet gebruiken van een coronatoegangsbewijs. Die informatie staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht.
4. Afstandsmaatregel concertpubliek
Bij het geven van concerten is het voor bezoekers vanaf 13 jaar verplicht om coronatoegangsbewijzen te vragen en te tonen. Zie hiervoor de richtlijnen in het ‘Protocol/aanvullende richtlijnen voor de
koorsector’. Bezoekers kunnen dan de 1,5 meter afstand loslaten. Koren en zanggroepen kunnen, in
overleg met de concertlocatie, wel het besluit nemen om bezoekers toch op 1,5 meter afstand te placeren. De verplichte controle van coronatoegangsbewijzen geldt ook als toeschouwers op 1,5 meter
afstand zitten.
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