
Je werkplek en materiaal 
zijn gedesinfecteerd voordat

je aan je werk begint.

Je bent gedesinfecteerd 
 voordat je aan 
je werk begint.

Externen en meegebrachte
materialen komen

gedesinfecteerd aan.

VPT COVID-19-protocol

Dit protocol is zorgvuldig opgesteld. Lees het volledige protocol op www.vpt.nl

Werkplek

Externen dienen zich bij aankomst
altijd te melden.

Externen zullen van tevoren 
geïnformeerd worden over waar zij 
aankomen en of bestellingen afgeleverd 
en opgehaald mogen worden en 
onder welke voorwaarden.

Externen verklaren door middel van 
een invulformulier vrij van COVID-19-
gerelateerde klachten te zijn.

Aan het werk

1 technicus per 10m2. Bij stilstaand
werk (FOH) volstaat 4m2.

Medewerkers werken in principe alleen. 

Bij verplaatsen door publieke binnen-
ruimtes wordt een mondkapje gedragen.

Microfoons en headsets worden 
gereinigd voor het opspelden, 
opdoen of uitreiken.

Zendertechnici dragen bij het aan-
brengen van microfoons een micro-
foons een mondkapje of face shield.

Externen zullen zo min mogelijk
fysiek contact hebben met technici en 
stagehands. 

Retourleveringen worden schoon-
gemaakt en gedesinfecteerd klaar-
gezet. Ophalen geschiedt op de
afgesproken plek.

Gasten zijn op de werkplek niet welkom.

Artiesten en crew verblijven zo lang 
mogelijk in de kleedruimte, technici
in de techniekruimte. 

De werkplek zal, als ware het een
clean room, tijdens de 
werkzaamheden afgeschermd 
gebied zijn voor buitenstaanders.

Externen

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak 
je handen.

Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Uitgangspunt

Basisregels voor iedereen Dit protocol volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Zorg dat de ventilatie voldoet aan de 
regels van het bouwbesluit. 

Ventileer 24 uur per dag middels 
ramen, roosters of een mechanisch 
ventilatiesysteem.

Bij natuurlijke ventilatie, lucht 
regelmatig een ruimte 10-15 minuten 
na gebruik door meerdere mensen.

Geef het maximum aantal aanwezigen 
aan bij de ingang van de ruimte. 

Gebruik geen losstaande airco- of 
verwarmingsunit met recirculatie 
van lucht in een ruimte die je met 
anderen deelt.

Stel een Corona verantwoordelijke 
aan. Hij/zij kent de coronaregels en 
ziet toe op naleving van het protocol. 

Altijd beschikbaar
Desinfecterende handgel, papieren handdoekjes, 
zeeppompjes en niet-medische mondkapjes.

Bij werkzaamheden binnen 1,5 meter 
van elkaar wordt een mondkapje 
gedragen.

Handen en handschoenen worden 
meerdere keren per dag ontsmet/
vernieuwd.
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Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak 

Houd 1,5 meter

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

afstand. Ga dan weg.

je handen.

 .


