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CORONA-RICHTLIJN REPETITIES MUZIKANTEN BANJO-ORKEST 

 

a)- Wat wordt van jullie verwacht? 

 

1. De repetities vangen aan om 09.00 uur stipt. Maar wil zo mogelijk een tiental minuten 

voor tijd aankomen. 

2. Wanneer je verhinderd bent voor een repetitie, wil tijdig en liefst per e-mail de 

secretaris Martin vooraf hiervan verwittigen. 

3. Was voor je van huis vertrekt goed je handen. 

4. Wil voor het betreden van het repetitie-gebouw je mondkapje opzetten. 

5. Bij het aankomen in het repetitielokaal, wil je handen met de handgel ontsmetten die 

er ter beschikking is. 

6. Bij aankomst mondkapje aanhouden en terstond naar de aangeduide plaats gaan.  

7. De instrumentenkist of -hoes wordt geplaatst naast of onder jouw stoel. 

8. Jassen en truien worden aan jouw stoel opgehangen. 

9. De drummer brengt zijn volledig eigen arsenaal aan muziekmateriaal mee. 

10. Het mondkapje mag worden afgenomen eenmaal je op jouw stoel hebt plaatgenomen. 

11. Tijdens de repetitie ( van 09.00 uur tot 12.00 uur) is er geen barbezoek. Eigen drank 

van het orkest mag wel genuttigd worden, daarvoor zal gezorgd worden. 

12. Alle blazers brengen een eigen opvangdoekje mee om de druppels die uit hun 

instrument ontsnappen op te vangen. Na de repetitie neemt elke blazer zijn doekje 

terug mee naar huis, met verzoek dit telkens te wassen. 

13. Indien een muzikant of iemand van zijn gezin of van zijn bubbel tekenen van covid19- 

besmetting vertoont, word hij/zij gevraagd zeker thuis te blijven van de repetitie en de 

secretaris terstond hiervan te verwittigen. 

14. Indien je aan een onderliggende kwaal lijdt en je vreest dat de repetitie hiervoor enig 

risico kan inhouden, blijf dan mits melding aan de secretaris gerust thuis. 

15. Er wordt gevraagd aan hij/zij die ziek wordt, terstond mee te werken aan de contract-

opsporing. De lijst van de aanwezigen zal aldaar ter beschikking zijn. 

16. In het belang van iedereen: bescherm jezelf en de anderen, en wil dus bereidwillig 

meewerken aan het stipt navolgen van deze richtlijnen, waarvoor onze gemeende 

dank. 

 

 

b)- Wat doen wij? 

 

1.- Het repetitielokaal is dermate opgesteld dat iedereen de opgelegde onderlinge 

afstanden kan respecteren ( elke muzikant heeft vier m2 ter beschikking; blazers krijgen 

een onderlinge afstand van 2 meter, net als de dirigent; de overige muzikanten niet-blazers 

hebben een onderlinge afstand van 1,5 meter). 

 

2.- In het lokaal bevinden zich affiches die de aandacht vestigen op de maatregelen. 

 

3.- De buitendeur van het lokaal staat open bij aankomst van de muzikanten en bij het 

verlaten ervan. 

 

4.- Er wordt voor gezorgd dat niet-bevoegden het lokaal voor, tijdens en na de repetitie 

niet betreden. 
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5.- Handgel, papier om de handen te ontsmetten worden door het orkest in het lokaal ter 

beschikking gesteld. 

 

6.- Na elke repetitie worden alle gebruikte contactoppervlakten door de aangestelde ploeg 

ontsmet (o.a. pupiters en stoelen). 

 

7.- Wil na de repetitie zo spoedig mogelijk het lokaal ontruimen, zodat de 

ontsmettingsploeg aan het werk kan.  

 

 

Voor het bestuur, 

 

Marc Decramer, voorzitter 


