Roosendaals Gemengd Koor
Opgericht op 29 februari 1924

1 september 2020

Beste koorleden,

Om de repetities veilig te kunnen bijwonen heeft het Buurthuis Keijenburg een Corona-Protocol
opgesteld. Het Roosendaals Gemengd Koor zal dit protocol strikt volgen en dat betekent het
volgende:
• Het RGK reserveert de ruimte in de Josephzaal, voor het max aantal stoelen zijn kruisjes
aangebracht op de vloer. Deze staan in driehoekvorm minimaal 1,5 m uit elkaar.
• Wij komen binnen via de hoofdingang waar we desinfecterende handgel gebruiken die zich bij
de ingang bevindt, volgen de looprichting in het buurthuis.
• Stoelen, piano, muziekstandaard van de dirigent en podiumdeel worden uitsluitend door de
stoelenploeg neergezet. Deze zorgt er ook voor dat deze weer worden schoongemaakt met
sop/desinfectiedoekjes (geleverd door het buurthuis) en worden teruggeplaatst na afloop.
• Toilet is slecht door 1 persoon tegelijk te gebruiken.
• Bij binnenkomst in de zaal dient iedereen de presentielijst in te vullen.
• Voor consumpties in de pauze en na afloop dient telkens een lijst ingevuld te worden.
Consumpties worden door het personeel van Keijenburg telkens naar de zaal gebracht.
• Voor de repetitie, tijdens de pauze en na de repetitie worden deuren opengezet voor ventilatie.
Wanneer het weer en de temperatuur het toelaat zal dat ook tijdens de repetitie kunnen
gebeuren. Tocht moet worden voorkomen. Er is een afzuigsysteem dat regelmatig wordt
gecontroleerd.
• Er zullen ook CO2 meters geplaatst worden om de hoeveelheid verse lucht te meten.
• We verlaten de Josephzaal via de achteruitgang en de fietsenstalling. Deze blijft open.
• Verder volgen wij de aanwijzingen van het RIVM zo strikt mogelijk op:
o We houden 1,5 m afstand,
o We schudden geen handen,
o We niezen of hoesten in onze elleboog,
o We wassen geregeld onze handen,
o We snuiten onze neus in een papieren zakdoek.
o Zodra we koorts hebben, het benauwd hebben of als we een neusverkoudheid
hebben of andere klachten die kunnen duiden op Corona blijven we thuis en laten
we ons testen.
o Bij twijfel, nemen we geen risico en komen we niet naar de repetitie. Gebruik het
gezond verstand.

Respecteer elkaar, als we deze regels allemaal naleven zullen we samen plezier beleven aan het
zingen.
Met vriendelijke groeten,

Bestuur Roosendaals Gemengd Koor
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