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1. Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen – zie ook de RIVM-richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
De GGD vertelt je hoe lang je thuis moet blijven;
Ben je dichtbij iemand geweest die positief getest is op corona? Lees deze informatiebrief;
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden;
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
Zet een mondkapje op tot je op je stoel/plek bent waar je gaat spelen.

2. Voor alle orkesten geldt:
• Leden tot en met 17 jaar houden onderling zoveel mogelijk afstand. Zij hoeven geen 1,5
meter afstand te houden tot elkaar.
• De leden tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot de dirigent en
orkestouders.
• De leden van 13 tot en met 17 jaar houden wél 1,5 meter afstand van de dirigent,
orkestouders, en van leden vanaf 18 jaar.
• Leden vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de leden die jonger zijn
dan 18 jaar. Zij houden ook 1,5 meter afstand van de dirigent en orkestouders.
• Tijdens de repetities houdt de dirigent 2 meter afstand van anderen.
• Groot slagwerk wordt klaargezet en opgeruimd door vaste tilkoppels, aan te wijzen door
orkestouders.
3. Er gelden strikte aankomst- en vertrektijden. Je kan dus niet binnen wachten! Je mag een kwartier
vóór de starttijd van je repetitie door de gangen lopen, volgens aangegeven looproutes. Na afloop
ga je meteen naar huis. Er zijn geen luistermomenten voor ouders aan het einde van de repetitie.
Ouders mogen niet mee het gebouw in en wachten buiten op hun kinderen. Indien er hulp nodig is
zal dit vooraf met de orkestouders overlegd moeten worden.
4. In de gangen en bij de toiletten geen groepjes leden, ook niet in de pauzes. Leden moeten zelf iets
te drinken en eten meenemen voor in de pauze. Er is een beperkt aantal toiletten beschikbaar,
houd hier rekening mee! Laat kinderen thuis naar het toilet gaan.
5. Was voor je naar orkest komt je handen goed en doe dat ook na afloop als je weer thuis bent. Raak
zo weinig mogelijk onderweg aan. Bij binnenkomst bij Parnassos/DUMS moet je je handen
desinfecteren. Orkestouders zorgen voor schoonmaak van materialen voor en na de repetitie.
Blazers moeten zelf hun instrumentvocht opvangen met een (papieren) doek en de doek direct na
de repetitie verpakken en weggooien. Schoonmaakmiddelen en materialen zijn beschikbaar in de
lokalen.
6. De repetities vinden plaats in Parnassos en DUMS te Utrecht. Soms zijn er andere locaties, zoals bij
het USG. Volg de voorgeschreven routes (meestal met lijnen/pijlen aangeven op de vloer).
7. Richtlijnen van de locatie waar de repetities plaats vinden zijn leidend. Aanwijzingen afwijkend van
dit protocol van personeel van de locatie en van DJO-vrijwilligers en -dirigenten dienen altijd
opgevolgd te worden.

