VPT Covid-19 Protocol
Doel van het protocol
Dit protocol heeft tot doel voor alle activiteiten in ‘het achterhuis’, ook wel 'backstage' genoemd,
richtlijnen te geven om de veiligheid van haar medewerkers en klanten te waarborgen en besmetting en
verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Doelgroepen zijn alle (technische)bedrijven,
toeleveranciers, (theater)technici, stagehands en andere medewerkers in dit vakgebied.

1. Algemeen
1.1

Basisregels
voor iedereen

Dit protocol volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

1.2

Uitgangspunten

De werkplek en het materiaal waarmee je werkt zijn gedesinfecteerd voordat je
begint.
Je bent gedesinfecteerd voordat je aan je werk begint.
Externen en meegebrachte materialen komen gedesinfecteerd aan.

1.3

Verantwoordelijkheid

Organisatie zorgt ervoor dat de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. De organisatie plaatst de volgende
hygiënemiddelen binnen het bereik van medewerkers en bezoekers:
• Desinfecterende handgel
• Papieren handdoekjes
• Zeeppompjes
• Niet medische mondkapjes

1.4

Personeel

Personeel volgt dit protocol nauwkeurig op en houdt zich aan alle opgestelde
regels en richtlijnen.

1.5

Wegstuurbeleid

Wanneer personen zichtbaar corona-gerelateerde klachten vertonen, mag
een medewerker hen hierop aanspreken en wegsturen.
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2. Werkplek
2.1

Werkplek

De werkplek is schoon en gedesinfecteerd (deurknoppen, computer(s), kasten en
gereedschappen).

2.2

Afbakening

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

2.3

Materialen /
gereedschap

De materialen/apparatuur zijn schoon en gedesinfecteerd.

2.4

Ventilatie

2.5

Aantal mensen in
een ruimte

Zorg dat de ventilatie voldoet aan de regels van het bouwbesluit.
Ventileer 24 uur per dag middels ramen, roosters of een mechanisch
ventilatiesysteem.
Bij natuurlijk ventilatie, lucht regelmatig een ruimte 10-15 minuten na gebruik
door meerdere mensen.
Gebruik geen losstaande airco- of verwarmingsunit met recirculatie van lucht
in een ruimte die je met anderen deelt.
Geef het maximum aantal aanwezigen aan bij de ingang van de ruimte.

2.6

Verantwoordelijk
persoon

Stel een Corona verantwoordelijke aan op het werk. Om hierop toe te zien,
stelt de werkgever op de werklocatie één werknemer aan. Hij/zij ziet toe op
naleving van het protocol. Hij/ zij kent de coronaregels en spreekt – indien
nodig – personen op de werklocatie aan op overtreding van de regels

3. Aan het werk
3.1

Werken

Medewerkers werken in principe alleen.
Op 10m2 oppervlak mag 1 technicus aan het werk zijn.
Tenzij deze niet beweegt, dan volstaat 4m2 (bijvoorbeeld FOH, trekkenwand).
Bij werkzaamheden binnen 1,5 meter van elkaar wordt een mondkapje gedragen.
Indien met handschoenen wordt gewerkt, dienen deze ook regelmatig (meerdere
keren per dag) ontsmet/vernieuwd te worden.

3.2

Verplaatsen

Draag een mondkapje in algemene bedrijfsruimtes en in publieke
binnenruimtes met uitzondering van mensen op een zitplaats.
Werk zoveel mogelijk in vaste – zo klein mogelijke - groepssamenstellingen.
Verplaatsen van materialen geschiedt in een afgeschermd transportgebied. Denk
aan een gang in een theater of een laad/losperron waar geen kruisend verkeer van
externen plaatsvindt.
Bij verplaatsen door publieke binnenruimtes wordt een mondkapje gedragen
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Bij het gebruik van liften en het omgaan van hoeken wees bewust van
mogelijk tegemoetkomend verkeer, neem bochten ruim en houd voldoende
afstand tot de liftdeur.
3.3

Bijzonderheden

Microfoons en headsets worden gereinigd voor het opspelden, opdoen of
uitreiken, en zijn bij tournees toegewezen aan vaste artiesten.
Zendertechnici dragen bij het aanbrengen van microfoons een mondkapje of
een face shield.
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4. Externen
4.1

Uitgangspunt

Externen zullen zo min mogelijk fysiek contact hebben met technici,
stagehands etc, en de regels zo goed mogelijk respecteren. Indien de
technicus toch dichterbij moet zijn zal hij/zij een gezichtsmasker dragen.

4.2

Voorbereiding

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

4.3

Aankomst

Externen dienen bij aankomst zich te melden en een verklaring te ondertekenen
dat zij coronaklachtenvrij zijn, en zij zullen de hygiënevoorschriften naleven en bij
aankomst uitvoeren.
Ook zal hij/zij dienen te verklaren dat meegebrachte materialen (instrumenten, inears, kleding) gedesinfecteerd zijn.

4.4

Materialen
retour

Retourleveringen worden schoongemaakt en gedesinfecteerd klaargezet.

4.5

Artiestenfoyer

De artiestenfoyer zal zo min mogelijk gebruikt worden. Waar mogelijk
verblijven artiesten en crew zo lang mogelijk in de kleedruimte, de technici in
de techniekruimte, en gasten worden niet toegelaten in de artiestenfoyer.

4.6

Kleedkamers

Per persoon wordt gerekend met 4m2 beschikbare ruimte.

4.7

Bijzonderheden

Grimeurs en kleedsters volgen het protocol van de contactberoepen.

Ophalen geschiedt op de afgesproken plek.
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