CORONA REGELGEVING
RICHTLIJNEN VOOR ONZE MUZIKANTEN
Beste muzikanten,
Hieronder kunnen jullie onze huisregels vinden met betrekking tot het Covid-19 virus.
Het is een samenvatting van een draaiboek, opgesteld en gevalideerd door het voltallige
bestuur, onder de vorm van een soort van 10 geboden. Het volledige draaiboek is ter jullie
beschikking indien gewenst.
Iets dat in dit kader zeer belangrijk is maar niet direct aan het corona verhaal gelinked is:
kom zeker op tijd om onnodige verplaatsingen te vermijden.

1. Je meld je steeds aan voor iedere repetitie, ten laatste de woensdagavond om 20h00. Dit
kan best digitaal gebeuren of via email of sms. Zie instructies via mail.
2. Ben je ziek of voel je je niet zo goed, dan kom je niet naar de repetitie maar neem je
best contact op met je huisarts.
3. Wie positief test op corona blijft minstens twee weken weg van de repetities. Je
verwittigd bovendien onverwijld het bestuur die de gepaste maatregelen zal nemen.
4. Ieder zorgt voor zijn eigen pupiter. Wie er eentje van de harmonie wil gebruiken kan er
bij de eerste repetitie één mee naar huis nemen en deze dan telkens meebrengen.
Uiteraard draag je zorg voor het materiaal.
5. Instrumenten, zeker de grote, worden ‘uitgepakt’ in de wagen indien mogelijk. Kleine
instrumenten kunnen op de zitplaats worden klaargemaakt.
6. Mondmaskers zijn verplicht bij iedere verplaatsing in de repetitieruimte. Enkel wanneer
men neerzit kan het mondmasker uit. Ieder zorgt voor zijn eigen mondmasker. De
harmonie zal er wel enkel achter de hand houden voor vergeetachtigen.
7. De social distancing zal steeds gevrijwaard blijven. De stoelen zullen op 2 meter uit
elkaar geplaatst worden en dienen alzo te blijven staan tijdens de repetitie.
8. Na de repetities ontsmet ieder zijn eigen stoel en plaatst deze in stapels van 10 stuks.
Speeksel dat onvermijdelijk uit de instrumenten is gedrupt wordt van de vloer
verwijderd met een eigen doek of dweil.
9. Tijdens repetities blijft de toog gesloten. Na de repetities kan er een drankje genuttigd
worden maar enkel uit een flesje en mits gepaste contante betaling.
10. Handen wassen en ontsmetten van de handen wordt sterk aanbevolen en kan in de
toiletruimte, uiteraard mits rekening te houden met voldoende afstand tot elkaar.
EN …
… heb steeds plezier in het musiceren, ook al klinkt het misschien helemaal niet zo
goed als voorheen omwille van de setting en doet alles een beetje raar aan.

