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Inleiding
Dit coronaprotocol beschrijft de maatregelen die genomen worden om het Morshoes weer veilig in
gebruik te kunnen nemen en van start te kunnen met individuele muzieklessen en jeugdactiviteiten.
Bij verdere versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus zal dit protocol weer worden
vernieuwd.
1. Afstand houden
In het Morshoes wordt tussen personen 1,5 meter afstand gehouden, van binnenkomst tot vertrek. Er
worden individuele muzieklessen gegeven in het Morshoes. Het Morshoes is alleen toegankelijk op
afspraak. In het Morshoes zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig, te weten één docent die les
geeft, één leerling die les heeft en één leerling die alvast binnen komt voor de volgende les. De lessen
worden in de grote zaal op de begane grond gegeven, alleen in deze zaal is het mogelijk om altijd 1,5
meter afstand te houden. De 1,5 meter afstand wordt, waar nodig, visueel gemarkeerd in de omgeving.
Zie bijlage 1 voor het vloerplan en bijlage 2 voor een foto van de lessituatie. Ouders die hun kinderen
moeten brengen en halen wachten buiten in de auto.
Daarnaast worden jeugdactiviteiten opgestart. De jeugdactiviteiten zullen buiten plaatsvinden, op het
parkeerterrein achter het Morshoes. Tot 12 jaar behoeft geen 1,5 meter afstand te worden
aangehouden. In de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar moet de 1,5 meter afstand wel worden
gewaarborgd. In de orkestopstelling is rekening gehouden met 1,5 meter tussen alle betrokkenen. Zie
bijlage 3 voor de foto van de orkestsituatie. Boven de 18 jaar zijn activiteiten nog niet toegestaan.
Ouders zetten hun kinderen af voor het Morshoes en mogen het terrein niet betreden. Ouders of
andere belangstellenden mogen niet blijven kijken naar de repetitie. Er is een wachtplek gecreëerd
voor de jeugdleden in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar, zie bijlage 4. Buiten staat een mobiele
hygiëneplaats, zie bijlage 5.

2. Hygiëne
2.1 Thuisblijven
Zowel docenten, leerlingen als dirigenten blijven thuis bij de volgende klachten:
•
•
•
•
•
•
•

Neusverkoudheid
Loopneus
Hoesten
Niesen
Keelpijn
Benauwdheid
Koorts

Als iemand in het gezin van de docent/leerling/dirigent ziek is, blijft diegene ook thuis. De les wordt zo
mogelijk online gegeven/gevolgd. We vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin
neemt. Het staat je echter vrij om dit te controleren of docent/leerling klachtenvrij zijn voor de les
begint.
2.2 Algemene hygiënemaatregelen
In het Morshoes en op het terrein van het Morshoes worden de algemene hygiënemaatregelen
nageleefd:
•
•
•
•
•

Geen handen schudden
Regelmatig handen wassen
Hoesen/niesen in elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes, na gebruik handen wassen
Niet aan je gezicht komen

Aanvullend zijn er extra maatregelen in het Morshoes van kracht:
•

•
•
•
•

Iedere leerling wast bij binnenkomst en vertrek de handen. Hiervoor zijn hygiënepunten
gemaakt. Zie bijlage 6 voor de foto’s van de hygiënepunten.
o Wassen met water en zeep, afdrogen met papieren handdoekjes
o Desinfectie met een desinfectiemiddel met minimaal 70% alcohol
Iedere leerling maakt na gebruik zijn instrumententafel en stoel schoon
o Met vochtige reinigingsdoekjes, na gebruik weggooien
Leerlingen mogen geen gebruik maken van het toilet
Docenten mogen wel gebruik maken van het toilet, na gebruik reinigen
o Met vochtige reinigingsdoekjes, na gebruik weggooien
Dagelijks reiniging van alle contactpunten: deurklinken, lichtknopjes, wastafel, kraan

2.3 Schoonmaak
De contactpunten in het Morshoes worden op iedere werkdag gereinigd. Contactpunten zijn:
deurklinken, lichtknopjes, wastafel, kraan etc. Schoonmaken vindt plaats met wegwerp microvezel
doeken, eventueel in combinatie met allesreiniger. Desinfectie is niet nodig. Dagelijks worden de
voorraden gecheckt, zie paragraaf 2.4.
2.4 Voorraad
Om de hygiëne goed te kunnen waarborgen moet er voldoende voorraad zijn van:
•
•
•
•
•
•
•

Handzeep
Papieren handdoekjes
Handdesinfectiemiddel (minimaal 70% alcohol)
Vochtige reinigingsdoekjes
Microvezeldoeken (wegwerp)
Allesreiniger
Afvoer van vuilnis

De voorraad is in beheer bij de gebouwbeheerder, Frank Paauwe (tel. 06-10916175). Aan hem ook
doorgeven als iets (bijna) op is.
3. Beschermende middelen
Er zijn geen redenen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
4. Heldere communicatie
Alle gebruikers van het Morshoes moeten goed geïnformeerd worden over de leefregels. Het protocol
wordt daarom gepubliceerd via de website. Dit geeft Wilhelmina de mogelijkheid om bij verdere
versoepelingen het protocol te updaten. Zo hebben alle docenten, leerlingen en ouders toegang tot
de meest recente versie van het document. Het procotol is daarom altijd voorzien van een versie
datum.
4.1 Communicatie over afstand houden
De communicatie over afstand houden gaat als volgt:
•
•
•

Visuele markeringen op de vloer
Ophangen van posters over afstand houden
Verdere communicatie over afstand houden goed zichtbaar in de omgeving

4.2. Communicatie over hygiëne
•
•
•

De poster ‘Maatregelen tegen het coronavirus’ van Rijksoverheid, zie bijlage 7 en bijlage 8
Instructieposter van de WHO over handen wassen bij de wastafel, zie bijlage 9
Verdere communicatie over hygiënemaatregelen goed zichtbaar in de omgeving

5. Handhaving
Iedere gebruiker is verantwoordelijk om zelf de maatregelen na te leven. Wanneer een gebruiker
signaleert dat dit niet gebeurt, wordt deze verzocht contact op te nemen met het bestuur,
contactpersoon Aron Bouwhuis (tel. 06-11820115).
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2. Cultuurconnectie. Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie)

Bijlage 1 Vloerplan
Hieronder een voorbeeld opstelling t.b.v. individuele muziekles. De opstelling is in het Morshoes
duidelijk visueel weergeven. Tussendeuren blijven openstaan om contactpunten te verminderen.

Bijlage 2 Foto lessituatie

Bijlage 3 Foto lessituatie

Bijlage 4 foto wachtplek

Bijlage 5 Mobiele hygiëneplaats

Bijlage 6 Hygiënepunten

Bijlage 7 Poster ‘Hygiëne: wat moet je doen?

Bijlage 8 Het corona-virus

Bijlage 9 Poster ‘Hoe was ik mijn handen met water en zeep?’ van de WHO

