
CORONAPROTOCOL LINGUA E MUSICA versie RN 1109 plus AS 1409

Gegeven de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de koorleden van Lingua e Musica heeft het bestuur op 
9 september 2020 onderstaand protocol vastgesteld.

Als Corona-coördinator fungeert Raymunde Neven; zij informeert (en herinnert) koorleden voorafgaande aan 
repetities en concerten over de Corona-procedures en -afspraken en zorgt dat de nodige voorbereidingen worden 
getroffen en gecoördineerd.

VOOR DE LEDEN EN BEZOEKERS GELDT:
a. De standaardmaatregelen gelden onverkort, dit zijn:

1. 1,5 meter afstand houden,
2. Hoesten of niezen in de elleboog,
3. Gebruik van papieren zakdoekjes,
4. Handen wassen,
5. Geen handen schudden,
6. Gezicht niet aanraken,
7. Thuisblijven bij vermoeden van Corona-gerelateerde klachten;

b. Koorleden die deelnemen aan een repetitie of uitvoering verklaren door hun komst dat ze geen verschijnse-
len hebben die wijzen op corona;

c. Bij het begin van elke bijeenkomst wordt de gezondheidscheck afgenomen; indien op minstens 1 vraag ja 
geantwoord wordt, wordt deelname aan die bijeenkomst geweigerd;

d. Er wordt, o.b.v. de toestemmingsverklaringen van de koorleden een aanwezigheidslijst bijgehouden;
e. Koorleden blijven zitten en staan bij hun stoel;
f. Ieder koorlid neemt zelf eten en/of drinken mee;
g. Indien een van de koorleden besmet blijkt te zijn, worden de namen en telefoonnummers van de op de 

aanwezigheidslijsten geregistreerde personen, van de laatste 4 weken waarin de besmette persoon aanwezig 
was, aan de besmette persoon overhandigd ten behoeve van het Bron- en Contactonderzoek.

VOOR DE REPETITIE- OF UITVOERINGSLOCATIE GELDT:
a. De ruimte is groot genoeg zodat ieder van de aanwezigen tenminste 1,5 meter afstand van de anderen kan houden;
b. Eventueel worden de stoelen in zigzagpositie neergezet;
c. Er is voldoende ventilatie;
d. Bij het bezoeken van de repetitie, wachten we buiten totdat de Corona-coördinator of aangewezen persoon van 

het koor iedereen binnenlaat, indien mogelijk volgen we de aangegeven looproutes met eenrichtingsverkeer.
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Bijgevoegde stukken en hun updates vormen integraal onderdeel van dit protocol:

• “Generiek kader coronamaatregelen”, van website RIVM, inclusief Extra aandachtspunten voor koren en 
zangensembles, ongedateerd;

• Gezondheidscheck RIVM (vragen aan de bezoeker), ongedateerd;

• “Advies Koren en zangensembles”. Aanvulling op het Generiek kader coronamaatregelen | RIVM (30 juni 2020);

• “Noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg”(20 augustus 2020);

• “Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht”, document van Koornetwerk Nederland (23 augustus 2020);

• “Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector” van Koornetwerk Nederland (23 augustus 2020).


