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Aangepast Corona Protocol Muziek Organisatie Noord  
 

Datum: 29-11-2021 

Laatste wijziging:  

04-05-2020/29-05-2020/16-08-2020/14-10-2020/10-01-2021/26-05-2021/26-06-
2021/29-11-2021 

Dit integrale protocol is van toepassing op de medewerkers van MON en op 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 verplicht 1,5 meter afstand van elkaar 
- Bij binnenkomst wordt gecheckt op de QR code  
- Ontsmet de handen regelmatig  
- In de horeca zijn alleen zitplaatsen beschikbaar 
- Houd de looproute in het pand aan  
- 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 
- Het dragen van een mondkapje is verplicht als je door het pand 

loopt 

We gaan ervanuit 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 op deze handenontsmettingsplaats een IR Body Thermometer 

geplaatst die door de bezoekers of de medewerker van MON gebruikt kunnen 
worden;  

- 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 is beperkt open tot 17.00 uur: houd ook buiten de 1,5 meter afstand aan. 
Maximale groepsgrootte in het café is 75 mensen.   

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 geldt het protocol 
van het KNMO. Waakzaamheid is 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 de dansschoolhouders, 
orkest/koorleiders, de muziekdocenten én de Studio-exploitant zelf hun 
bezoek/leden/leerlingen controleren op de QR code. De medewerker van MON 
controleert de QR code van de muzikanten. 
 
Ook zal de medewerker van MON u wijzen op de 1,5 meter afstand, de looprichting 
en dat mensen elkaar de ruimte geven op het terras of bij de toiletten en balie/cafe.  
 
Volg de aanwijzingen van deze medewerker op.  
 
Alvast bedankt voor de medewerking en blijf vooral gezond! 
  
 
Directie MON 


