Protocol herstart Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen - Leiden
Preambule
1. Deze afspraken gelden voor alle brancheactiviteiten.
2. Veiligheid medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat ten alle tijden voorop.
3. Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
4. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle organisaties, medewerkers en deelnemers en cursisten.
5. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting. Partijen
gaan daar invulling aan geven naast onderliggend protocol. Daarbij wordt rekening gehouden
met organisaties, medewerkers, deelnemers/cursisten, ouders van (minderjarige) deelnemers/cursisten, als ook het verschil in groepslessen (groot en klein) en individuele lessen. Ook
wordt gekeken naar soort: muziekles, theaterles, dansles, et cetera. Gecommuniceerd via de
websites van Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) en brancheorganisatie Cultuurconnectie.
6. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisaties, medewerkers en deelnemers en cursisten
houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
7. Brancheorganisaties, organisaties en overheid communiceren over de afspraken.
Inleiding.
Op 28 april 2020 is bij monde van minister Van Engelshoven bekend gemaakt dat, in de context van
versoepeling van de maatregelen rondom het Covid-19-virus, de mogelijkheid wordt geboden om op
specifieke onderdelen de activiteiten binnen onze vereniging weer (deels) te kunnen opstarten. Na de
brief die wij van het KNMO hebben gekregen en overleg met de gemeente Leiden is gebleken dat als
voorwaarde voor deze gedeeltelijke opstart wordt gesteld dat er een protocol dient te worden opgesteld om hiermee te duiden dat wij als vereniging alles, wat binnen onze mogelijkheden ligt, doen om
ons te conformeren aan de geldende regels en richtlijnen zoals deze thans gelden. Onderhavig protocol dient als zodanig.
NB. Vooreerst betreft het hier het opstarten van de een-op-een lessen.
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Harde voorschriften
Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
•
•
•
•
•
•

volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
we wassen onze handen vaak en goed
we schudden geen handen
we hoesten in onze elleboog
we zitten niet aan ons gezicht
we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat bij de ingang en uitgang
van het K&G verenigingsgebouw beschikbaar is:
• desinfecterende handgel
• zeep
• papieren handdoekjes
• oppervlaktesprays
Deze richtlijnen vragen:
✓ Heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting personeel en deelnemers.
✓ Duidelijkheid over hoe om te gaan met social distancing binnen en rondom de locatie. Hiervoor kunnen door de organisatie gedragsregels gemaakt worden die gelden binnen de locatie,
zodat de veiligheid van deelnemers/cursisten en medewerkers/docenten kan worden gewaarborgd. Bestaande huisregels van de locatie worden aangevuld met richtlijnen die door het
RIVM zijn opgesteld.
✓ Ter beschikking stellen infographic vanuit overheid, die op locatie wordt opgehangen (en gedeeld via website, social mediakanalen, etcetera van de organisatie).
✓ Een of meerdere personeelsleden worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de
veiligheidsen en hygiënemaatregelen.
✓ Verplichting organisatie en locatie om schoonmaak op orde te hebben. Locatie stelt een richtlijn op waarin staat welke eisen gelden, hoe vaak er wordt schoongemaakt, wie er verantwoordelijk is.
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Protocol bepalingen
Regels voor de vereniging:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de organisatie, de posters worden opgehangen
bij de entree van het verenigingsgebouw en op de toiletgroep (poster Rijksoverheid).
Regels voor docenten, leden en vrijwilligers staan gepubliceerd op de website (pop-up en/of
homepage).
Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar, de stoelen en werk/lesplekken zijn op anderhalve
meter van elkaar verwijderd.
In het verenigingsgebouw is zorg voor maximale hygiëne. Zeep en/of desinfecterende handgel
zijn altijd aanwezig en leerlingen en docenten zijn en worden nadrukkelijk gewezen op het belang van handen wassen. Het verenigingsgebouw, in deze de te gebruiken lokalen en toiletgroep, worden structureel en regelmatig schoongemaakt. Cursusmaterialen worden regelmatig gereinigd met de hiertoe beschikbaar gestelde desinfecterende middelen.
De algemene ruimtes (waar ingebruikname van toepassing is) worden op reguliere wijze
schoongemaakt. Vooreerst is verhoging van de schoonmaakfrequentie bepaald en wordt deze
uitgevoerd op de dagen dat er daadwerkelijk lesactiviteiten zijn. Maak contactoppervlakken en
aanraakpunten worden per dag schoongemaakt op de reguliere wijze. Gezien de relatief lage
gebruiksintensiteit is structurele fysieke aanwezigheid van een schoonma(a)k(st)er niet vereist.
Toiletten: Schoonmaken geschiedt op reguliere wijze, op de dagen dat er sprake is van lesactiviteiten. Contactpunten en handenwas-faciliteiten worden hierbij schoongemaakt. Er zijn voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en papieren doekjes om handen af te drogen.
De docenten hebben een uitgebreide instructie gekregen over de wijze waarop het protocol in
het verenigingsgebouw dient te worden uitgevoerd.
De docenten zijn geïnstrueerd dat zij elkaar en de leden (cursisten) moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
Het bestuur van Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen draagt zorg voor uitvoering en
handhaving van de regels in en om het verenigingsgebouw.
Het bestuur (i.c. bestuursleden) zien erop toe dat alle docenten, leden/cursisten en eventueel
ondersteunend personeel/vrijwilligers die aanwezig zijn, handelen volgens dit protocol.
De aanwezige docent(en) dragen een protocol-verantwoordelijkheid, dat wil zeggen hij/zij
spreekt de leden/cursisten aan die zich niet aan het protocol houden.
Lessen zijn, zoals te doen gebruikelijk, op afspraak. Er zit tussen de lessen een wisseltijd van 10
minuten, zodat de leden/cursisten elkaar niet hoeven tegen te komen.
Er mogen per lesdeel 1 leerling, 1 docent en een coördinator in het gebouw aanwezig zijn. In
het leslokaal kan en moet de 1,5 meter afstand gegarandeerd worden.
Alle leden, waar van toepassing, krijgen vooraf een schriftelijke instructie betreffende de geldende maatregelen rondom logistiek, hygiëne en veiligheid. Bij aanvang van de eerste les worden de gezondheidsregels en overige afspraken met de leden besproken.
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door
de vereniging (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19).
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Regels voor medewerkers/vrijwilligers en docenten:
•
•
•
•
•
•

Was vaker je handen.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. Zorg
dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen of zet
een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af.

Regels voor de leden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.
Kom zo mogelijk alleen.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Volg altijd de aanwijzingen van de docent, bestuursleden (vereniging en stichting) en/of
dienstdoend vrijwilliger.

Regels voor het verenigingsgebouw:
Algemeen
•
•
•
•
•

Een poster met hygiëneregels hangt bij de entree van het verenigingsgebouw en in de toiletgroep.
Er is bij in- en uitgang een voorziening getroffen om de handen te kunnen desinfecteren.
De entree van het verenigingsgebouw geschiedt via de nooddeur (die aan de kantine grenst),
het verlaten van het gebouw is via de voordeur aan de barzijde ( de normale ingang ). Hierdoor
ontstaat er geen ‘kruisverkeer’ tussen leden en docenten.
Fietsen dienen aan de voorzijde van het gebouw te worden geplaatst.
In het gebouw wordt alleen en uitsluitend gebruik gemaakt van de gewezen lesruimten, de
looproute en de bijbehorende gewezen toiletgroep. Het is niet toegestaan gebruik te maken
van de pantry c.q. wachtruimte of overige faciliteiten in het verenigingsgebouw. De toegestane looproute is aangegeven.
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In de lokalen:
•
•
•
•
•

De deuren van lokalen en looproutes blijven, waar mogelijk, open staan. Dit zodat er minderaangeraakt hoeft te worden.
De tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
Bij de ingang en uitgang liggen papieren doeken en desinfecterende gel.
Bij binnenkomst wassen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende gel of
spray. Bij het verlaten doen ze dit opnieuw.
Leden en docenten nemen na binnenkomst de eigen tafels af met desinfecterende spray en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.

Bij aankomst en vertrek:
•
•
•
•

Docenten zien erop toe dat leden/cursisten 1 voor 1, met 1,5 meter afstand, naar binnen/buiten gaan.
Bij de te gebruiken ingang van het verenigingsgebouw staat de 1,5 meter regel op een
bord/poster.
Ouders/verzorgers en/of begeleiders van leerlingen is het niet toegestaan het gebouw te betreden.
Ouders/verzorgers c.q. begeleiders dienen afscheid te nemen van leerlingen/cursisten voor
het gebouw en wachten hier ook weer de leerlingen op na de les om ze op te halen. Hierbij
wordt ten opzichte van andere volwassenen ook de 1,5 meter afstand in acht gehouden.

Overige:
•

Overleg tussen docenten en ouders/verzorgers geschiedt digitaal. Er zijn geen mogelijkheden
om de docenten voor, tijdens of na de les persoonlijk te spreken.
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