
CMH protocol Bescherming en Veiligheid  
(conform RIVM/KNMO richtlijnen) 

Binnenkomst, gebruik en verlaten gebouw 

 Actuele richtlijnen RIVM in acht nemen! (hoesten/niezen in elleboog, verkouden?  Blijf thuis, etc.) 
 Kom op tijd, zo heeft iedereen de rust en de tijd om de 1,5 meter afstand te garanderen bij het binnenkomen van het 

gebouw.  
 Gebruik van garderobe niet toegestaan. Jas ophangen aan de leuning van de stoel. 
 Wij hanteren een éénrichingsverkeer tijdens de repetities: 

 Binnenkomst via de voorkant van het gebouw. Voordat je de zaal betreedt, eerst je handen desinfecteren 
 Gebouw verlaten via zijkant van het gebouw. Ook bij het verlaten, eerst je handen desinfecteren  

 De repetitieruimte wordt voor u speelklaar ingericht: 
 Blazers op 2.0 meter afstand. 
 Slagwerkers op 1.5 meter afstand. 

 Betreden repetitieruimte alleen na ‘sein veilig’ door contactpersoon protocol.  
Tijdens verlaten van de ruimte de 1,5 meter afstand aanhouden. 

 Iedere keer bij binnenkomst en verlaten gebouw, handen desinfecteren 
 Bar is gesloten 
 Voorkom toilet bezoek. Na bezoek eerst toiletdeksel sluiten en pas daarna doorspoelen. 
 Hygiëne repetitieruimte: Tijdens het klaarzetten, in de pauze, bij het wisselen van de groepen tijdens of na een pauze 

en bij opruimen van het slagwerk en of blaasinstrumenten wordt er geventileerd door de deuren en ramen 10 min. 
open te zetten 

 Degene die het gebouw afsluit, desinfecteert alle klinken en waterkranen in het toilet in het gebouw 
 De repetitieruimte wordt wekelijks schoongemaakt 

Algemene regels  

 Contactpersonen protocol : 
 Percussie-ensemble    - Thomas van Olst 
 Samenspelgroep & Jeugdorkest  -  Helen van Sas 
 A-orkest    - Thoby Liefers / Arjan Schrooten 

 Actuele richtlijnen RIVM in acht nemen! (1,5 meter afstand, hoesten/niezen in elleboog, verkouden?  blijf thuis, etc.) 
 Geen eten meenemen 
 Drinken meenemen mag, maar geen alcohol en afval meenemen naar huis 
 Tijdens de repetities wordt er geen pauze gehouden. Hooguit een rust moment van enkele minuten op de plaats 
 Na de repetitie direct naar huis gaan. Niet rondom het repetitiegebouw blijven hangen/zitten. Er is geen 3e helft.  
 De ruimte wordt voor en na de reptitie geventileerd. 
 Zorg dat je je partij kent als je op de repetitie komt  

Aanvullende regels blazers 

 Desinfecteer je instrument en lessenaar vooraf thuis met een microvezeldoekje 
 Condens uit het instrument vang je zelf op door middel van een vloerdoek, dit is verplicht (doek zelf meenemen) 
 Vocht op de vloer veeg je zelf op na afloop van de repetitie. 
 Instrument, mondstuk, dempers, materiaal en muziek niet delen met anderen. 
 Wij repeteren in groepen van maximaal 25 blazers, eventueel aangevuld met max. 5 slagwerkers, exclusief dirigent. 
 Indien je later bij de repetitie komt, meld dit op tijd bij het bestuur zodat hier rekening mee kan worden gehouden ivm 

aansluiting/invoegen  
 Koffers zet je bij je eigen stoel neer in de zaal 

Aanvullende regels slagwerkers  

 Slagwerk staat klaar, dit regelt Thomas 
 Gebruik slagwerk/stokken/lessenaars CMH 
 Na gebruik zelf de stokken /lessenaars desinfecteren met de desinfecterende doekjes. Deze zijn aanwezig in het 

gebouw 
 Percussie instrumenten die met de hand worden bespeeld, zelf desinfecteren met desinfecterende doekjes 

BESTUUR CMH 


