Protocol, verantwoord naar muziekles bij Podium10
1 De veiligheid van medewerkers, docenten en leerlingen staat ten
alle tijden voorop.
2 Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
3 Richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
Beheerders, docenten en leerlingen houden zich aan deze RIVM-richtlijnen.

Harde voorschriften
Algemeen:
De RIVM-richtlijnen zijn leidend, dat betekent:
- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
- we wassen onze handen vaak en goed
- we schudden geen handen
- we hoesten in onze elleboog
- we zitten niet aan ons gezicht
- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor.
Dat betekent dat bij Podium10 (bij de ingang het gebouw) beschikbaar is:
- desinfecterende handgel, zeep, papieren handdoekjes, oppervlaktesprays

Protocol Bepalingen
Podium10:
a. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in het pand.
b. Regels staan op de website (pop-up en/of homepage).
c. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
d. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en
werk/lesplekken op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.
e. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op het
belang van handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig
schoon. Reinig gebruikte materialen regelmatig.
f. Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon (afhankelijk van gebruik en vervuiling)
g. Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de
reguliere wijze (afhankelijk van gebruik en vervuiling)
h. Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook
goed schoonmaken (afhankelijk van gebruik en vervuiling). Zorg voor voldoende
(vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen en gebruik papieren handdoekjes.
i. Beheerders krijgen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol binnen
Podium10 moet worden uitgevoerd.
j. Beheerders krijgen de instructie dat zij elkaar, docenten en leerlingen moeten aanspreken
op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
k. Zorg allemaal voor handhaving van de regels in en om Podium10.
l. We werken (zoveel mogelijk) volgens het bestaande rooster, zodat de docenten en
leerlingencontacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.
m. Ouders, chauffeurs, begeleiders van leerlingen e.d. worden verzocht om buiten te
wachten (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand).

Blz. 1-2

Protocol Bepalingen
Voor docenten en leerlingen:
n. Houd 1,5 meter afstand.
o. Was vaker je handen.
p. Schud geen handen.
q. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
r. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
s. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidklachten.
t. Toegestaan is 1 leerling en 1 docent in een lokaal / zaal van Podium10
u. Docenten nemen na binnenkomst (indien van toepassing) hun eigen tafels af met
desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
v. Docenten nemen gespreide pauzes als er meerdere docenten aanwezig zijn, echter:
 De keuken en bar moeten gesloten blijven (geen koffie, geen thee, geen consumpties)
 Op verzoek van jullie zal een kan water en plastic bekers klaar gezet worden
 De magnetron staat op de bar voor diegenen die hem willen gebruiken (reinigen a.u.b.)
w. Docenten krijgen de instructie dat zij elkaar en anderen moeten aanspreken op ongewenst
gedrag bij overtreding van de regels.
x. Leerlingen volgen altijd de aanwijzingen van de docenten en/of de beheerders.
y. Zie er op toe dat leerlingen 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.
z. Communicatie docent / leerling / beheerder via het glas –schuif- raampje van het kantoor.
Uitlenen / printen / kopiëren e.d.:
- Printen / kopiëren e.d. alleen door de beheerder, dus graag de opdracht bij hun neerleggen.
- Er worden geen microfoons, gitaren, kabels, drumstokken e.d. uitgeleend.
- Gitaarversterkers, piano, keyboard e.d. die van 1 lokaal naar een ander verplaatst worden,
moeten eerst gereinigd worden, en na de betreffende lessen eveneens reinigen en retour.

Verantwoording
Allemaal:
Podium10:

- we zijn allemaal verantwoordelijk voor ieders veiligheid.
- Podium10 is verantwoordelijk om de schoonmaak op orde te hebben.
We hebben daar reeds richtlijnen en een schoonmaakrooster voor opgesteld:
 hoe vaak er wordt schoongemaakt?
 wie heeft er schoongemaakt en wanneer / hoe laat?
- Er zijn meerdere personen verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen:
 de betreffende beheerder van de ochtend/midddag/avond
Bereikbaar op: kantoor@podium10.nl / 0497-382860
 Bram Gijbels als bestuurslid van podium10
Bereikbaar op: bram@podium10.nl / 06-22733945

Wij bedanken iedereen voor de medewerking en hopen dat we op een verstandige en
verantwoorde manier weer fijn kunnen aanvangen met het maken van muziek.
Tot nadere berichtgeving alvast veel succes en plezier met de muzieklessen.
Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn dan horen we dat uiteraard graag.
Namens het bestuur en alle medewerkers van Podium10

Blz. 2-2
Een digitale versie van dit protocol is in te zien/te downloaden via menu:
“info” / “disclaimer” op de website www.podium10.nl

