Covid-19 protocol orkesten ‘terug naar normaal’
Vastgesteld door de VvNO d.d. 7 juli 2021

Dit protocol vervangt het coronaprotocol orkesten per 1 augustus 2021 en is geldig tot en met
31 oktober 2021. Zonder wijzigingen zal dit protocol steeds met twee maanden stilzwijgend worden
verlengd.
Het protocol vervalt zodra de basismaatregelen van de overheid ter verspreiding van het Covid-19
virus zijn ingetrokken.
Ten geleide:
•

Onderstaand protocol geldt als leidraad voor de gehele sector orkesten, verenigd in
branchevereniging VvNO en betreft alle medewerkers (musici en productie-ondersteunende
staffunctionarissen in vaste en tijdelijke loondienst en ingehuurde medewerkers, inclusief
solisten, dirigenten, etc.).

•

Onderstaand protocol is specifiek gericht op de muzikale orkestactiviteiten van de diverse
orkesten. Voor maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het publiek en voor de musici
en podiumpersoneel buiten het podium wordt verwezen naar de protocollen van de VSCD en
VVP, de maatregelen van de betreffende gebouwbeheerder, enz.

•

Met onderstaand protocol wordt voldaan aan de RIVM-adviezen t.a.v. hygiëne en afstand.

•

Op basis van dit protocol maken de orkesten hun lokale, specifieke uitwerkingen. Afwijkingen
kunnen lokaal worden vastgesteld in overleg met de Ondernemingsraad (binnen het ARBO
dossier).

•

Als er updates komen op deze afspraken worden deze zo snel mogelijk gecommuniceerd via
de website van de VvNO en/of het intranet van de orkesten.

•

Voorwaarde voor orkestactiviteiten is dat ten minste aan onderstaande richtlijnen wordt
voldaan.

Naar herstel van de concertpraktijk
In dit protocol beschrijven de Nederlandse orkesten, verenigd in de VVNO, hun
voorzorgsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen en handelwijze ter voorkoming van de verdere
verspreiding van het Covid-19/coronavirus in het licht van het noodzakelijke herstel van de
concertpraktijk van de orkesten.
In de regelgeving is per 26 juni 2021 vanuit de rijksoverheid voor diverse bedrijfstakken (en ook
specifiek benoemd voor professionele cultuurbeoefening) de mogelijkheid geboden om af te wijken
van de afstandsmaatregel ‘als afstand houden niet mogelijk is voor de uitoefening van de activiteit’.
Met het oog op de noodzaak om de traditionele uitvoeringspraktijk te herstarten (volle zalen,
gegeven repertoire en bezettingen) en de artistieke schade die optreedt bij handhaving van de
afstandsmaatregel, zullen de orkesten vanaf 1 augustus 2021 de afstandsmaatregel op het podium
kunnen loslaten als aan de volgende bepalingen van dit protocol is voldaan.
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Bepalingen
1. Algemene instructie orkesten, repetitieruimten en concertzalen geopend voor
orkestactiviteiten (geldig zolang de basismaatregelen landelijk van kracht zijn)
•

Regels voor medewerkers staan duidelijk zichtbaar op de interne communicatiesystemen
(intranet e.d).

•

Een puntsgewijze samenvatting van de regels voor medewerkers hangt bij de ingang van de
repetitie/concertlocatie

•

Bepaal het maximum aantal aanwezigen dat tegelijkertijd in de repetitieruimte en overige
ruimten aanwezig mag zijn en regel dit aantal met een aanmeldingsprocedure bij
binnenkomst.

•

Wijs een of meer coronaverantwoordelijken aan, met de bevoegdheid medewerkers aan te
spreken en corrigeren.

•

Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de manier waarop het protocol van de
VvNO en de gebouwbeheerder moet worden uitgevoerd.

•

Handhaaf de regels in en rond de zaal.

•

Geef medewerkers de instructie dat zij elkaar moeten aanspreken op ongewenst gedrag en
bij overtreding van de hygiëne- en afstandsregels.

2. Inrichting van het podium
•

Zolang de basismaatregelen elders in de samenleving van kracht zijn kan tijdens repetities en
concerten uitsluitend op het podium de afstandsmaatregel worden losgelaten onder de
volgende voorwaarden.

•

Bij repetities en concerten zonder afstandsmaatregel is het podium uitsluitend toegankelijk
voor gezonde werknemers zonder corona-gerelateerde klachten die ook beschikken over een
coronabewijs.

•

De werkgever vraagt in bovengenoemde situatie voorafgaand aan iedere activiteit om
presentatie van een geldig coronabewijs. De gegevens worden niet door de werkgever
opgeslagen.

•

Kosten van eventueel voor werkgerelateerde reizen noodzakelijke PCR testen zijn voor de
werkgever.

•

Collega’s / partners uit het buitenland moeten een Europees coronabewijs of een testbewijs
overleggen.

•

Indien lokaal geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de afstandsmaatregel los
te laten, dan kan de 1,5 meter onderlinge afstand worden gehandhaafd.
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3. Hygiëne-instructie:
• Plaats kuchschermen bij receptiebalies;
•

Stel voor alle medewerkers desinfecterende gel met instructie beschikbaar;

•

Stel in alle toiletruimtes desinfecterende gel beschikbaar;

•

Zorg voor voldoende inspeelruimtes voor de musici in de verkeersruimtes rondom het
podium, maak eventueel gebruik van de ruimten die normaliter als publieksruimte / foyer
worden gebruikt.

4. Gedragsinstructie voor medewerkers
• Volg het algemene overheidsbeleid voor reizen.
•

Gebruik van het OV vindt plaats conform de instructies van de overheid. Ook carpoolen is
gebonden aan de relevante instructies van de overheid.

•

Houd ten minste 1,5 meter afstand van anderen.

•

Schud geen handen.

•

Was je handen ten minste 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval direct bij
binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken.

•

Hoest en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee. Gooi papieren zakdoekjes
na gebruik direct weg.

•

Volg de instructies van de GGD bij vermoeden van ziekte bij jezelf, huisgenoten of directe
contacten.

•

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging. Je mag weer aan het werk als je voldoet aan de relevante
instructie van de GGD.

•

Wees aardig en respectvol voor elkaar. Geef elkaar de ruimte. Indien je je onveilig of onzeker
voelt, bespreek dit dan met je leidinggevende..

5. Ventilatie
• Repetitieruimten moeten net als concertzalen over een goede luchtverversings-installatie
beschikken die voldoende verse buitenlucht aanvoert.
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