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Dit integrale protocol is van toepassing op de medewerkers van en MON en alle
bezoekers en huurders/gebruikers van MON
Bij vragen kun je contact opnemen met MON via info@monoord.nl

Algemeen
De richtlijnen van het RIVM voor een ieder zijn:
-

Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar
Bij binnenkomst worden de handen ontsmet
Bij corona-achtige ziekteverschijnselen blijf je thuis
Was de handen regelmatig
Gebruik papieren zakdoeken en papieren handdoeken
Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog
Geen handen schudden

We gaan er vanuit dat een ieder zich aan de (RIVM)regels houdt. De
eigen verantwoordelijkheid weegt daarom zwaar.

Hygiëne maatregelen
De volgende hygiëne maatregelen zijn in MON genomen om het risico op een
coronabesmetting sterk te verminderen:
-

We hebben een handenontsmettingsplaats bij binnenkomst geplaatst;
We hebben een aantal handgel/spray stations langs de looppaden en in de
orkest zaal geplaatst;
Door de medewerkers worden handgrepen/kranen/deurklinken/etc regelmatig
schoongemaakt;
Door de medewerkers worden de stoelen en tafels in café en op terras
regelmatig schoongemaakt;
Door de medewerkers worden de toiletten regelmatig schoongemaakt;
Op kantoor worden toetsenbord en muis etc regelmatig schoongemaakt;
In de werkplaats wordt gebruikt gereedschap gereinigd indien nodig.
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Social Distancing
We hebben de looprichting in MON aangepast. We hanteren één-richtingsverkeer
zodat je elkaar niet kunt tegenkomen. De looprichting is met pijlen op de vloer en aan
de wand aangegeven.
In de balie ruimte is de aanwezigheid van maximaal 1 persoon (en de medewerker)
toegestaan.
Voor wat het toiletgebruik betreft, geldt de regel dat 1 persoon tegelijk gebruik kan
maken van een toiletruimte.
De horeca gaat per 1 juni weer open. We houden voorlopig aan dat er maximaal 4
mensen aan de bar mogen staan en 4 mensen aan een tafeltje mogen zitten, met
een totaal maximum van 30 mensen. Als er meer mensen in het horecadeel dreigen
te komen vragen we jullie om tijdelijk buiten even te wachten.
We vragen jullie zoveel mogelijk contactloos of per PIN te betalen.
Bij de oefenruimtes én in de oefenruimtes hebben we op een A4 aangegeven hoe je
het beste kunt staan om de 1,5 meter afstand te houden. De ventilatie in de
oefenruimtes is gekoppeld aan het licht en staan standaard op stand hoog. Houd
daarom in de pauze het licht aan.
Voor wat betreft de zangers en de blazers: voor koren en orkesten en zanggroepen
groter dan 5 personen loopt een onderzoek naar het besmettingsgevaar van samen
zingen of musiceren. Voor zanggroepen kleiner dan 5 personen geldt dit onderzoek
niet: natuurlijk is waakzaamheid geboden en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid van groot belang.
Microfoonkappen en kabels worden door ons gereinigd of minimaal 48 uur in
quarantaine gelegd. Ook de backline wordt door ons na gebruik gereinigd. Het beste
is natuurlijk om je eigen microfoon mee te nemen!

Handhaving/toezicht
De medewerker van MON ziet er op toe dat er niet teveel mensen tegelijk naar
binnen of buiten gaan, dat mensen elkaar de ruimte geven op het terras of bij de
toiletten en balie/cafe. De medewerker zal er ook op letten dat de handen
gedesinfecteerd worden en dat de juiste looprichting wordt aangehouden.
Volg de aanwijzingen van deze medewerker op.
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