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Protocol bijwonen repetitieavond
Zangvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Vlissingen

18 september 2020.
Betreft: protocol leden voor repetitieavond gedurende COVID-19.
Geacht (aspirant) koorlid,
We mogen weer zingen! Onder strikte voorwaarden uiteraard, die we hier zo goed en zo veel
mogelijk op een rijtje hebben gezet:
1. Indien een van de volgende vragen met ja beantwoord wordt, mag je als koorlid of
belangstellende geen gebruik van de repetitieavond maken:
a. Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten,
verkoudheidsklachten, verhoging en/of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
b. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
c. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een
lab)?
d. Ben je in quarantaine omdat je direct contact had met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld, of terug bent gekomen uit een COVID-19- risicogebied (Voor
de risicogebieden zie: www.wijsopreis.nl)?
e. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen
10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
2. Houd jezelf aan de volgende algemene maatregelen:

3. De repetitie vindt zoals gewoonlijk plaats in de Marnixzaal, die is volledig “corona-proef”
(er is voldoende ventilatie aanwezig is en we kunnen onderling genoeg afstand houden).
4. Arriveer kort vòòr de repetitie-avond begint: in principe elke dinsdag 20:15 (kwart over
8), de toegang is de keukeningang van de Marnixkerk.
5. Desinfecteer de handen bij binnenkomst.
6. Let op (eventueel) aanwezige looproutes in de hal en de Marnixzaal, bij het vinden van je
gemarkeerde zitplek zowel als bij het terug naar huis gaan; en bij toiletbezoek. Overleg bij
onduidelijkheid met een aanwezig bestuurslid.
7. Er wordt geen pauze gehouden en geen consumptie aangeboden; neem dus zelf wat mee
als je iets wilt drinken tussendoor.
8. Verlaat na afloop van de repetitie: 21:45 direct het gebouw van de Marnixkerk.

