
Je werkplek en materiaal 
zijn schoon voordat je aan 

je werk begint.

Je bent schoon
 voordat je aan 
je werk begint.

Externen en meegebrachte
materialen komen

schoon 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.

Alle extern meegebrachte
materialen komen gedesinfecteerd aan.

Aan het werk

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

Medewerkers) werken in principe
alleen. 

Bij het passeren in een smalle gang
of theaterbr draaien beide 
personen zoveel mogelijk met het 
gezicht van elkaar af.

Vermijd kruisende verkeersstromen
en vermijd drukte.

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

Zendertechnici dragen bij het 
aanbrengen van microfoons een 
gezichtsmasker.

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 is schoon en 
gedesinfecteerd.

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.

Basisregels voor iedereen

Altijd beschikbaar

Uitgangspunt

Dit protocol volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid.

De materialen/apparatuur zijn schoon
en gedesinfecteerd.

Desinfecterende handgel, papieren handdoekjes en zeeppompjes.

Je mag een collega helpen op korte 
afstand voor heel korte tijd.
Gedurende een langere tijd dragen 
beide een gezichtsmasker.

Handen en handschoenen worden 
meerdere keren per dag ontsmet/
vernieuwd.


