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Betreft : Protocol Corona 
Behandeld door : Frans van Weenen 
Datum : 14 juni 2020 
 
 
Algemeen 
De afgelopen weken hebben het opstaporkest en het leerlingenorkest een aanvang gemaakt met repetities 
buiten. Dit is prima verlopen en iedereen hield zich netjes aan de richtlijnen. Inmiddels is door de KNMO 
toestemming gegeven gecontroleerd binnen repetities te houden, ook voor leden boven de 18 jaar. Het 
KNMO protocol (versie 08062020) staat aan de basis van dit bijgestelde Aurora Corona Protocol. Bij 
deelname aan een activiteit, zoals b.v. groepslessen en repetities, dient eenieder zich te houden aan 
onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen zijn van toepassing voor alle activiteiten van Aurora en op alle 
locaties (Maranatha, Hobbitstee enz.). 
 
RIVM -richtlijnen zijn leidend te weten: 
- Volwassenen houden 1.5 m afstand van elkaar (voor blazers geldt een aparte richtlijn, zie hiervoor verder 

in dit protocol. 
- We wassen onze handen vaak en goed. 
- We schudden geen handen. 
- We hoesten in onze elleboog. 
- We zitten niet aan ons gezicht. 
- We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 
 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op elke locatie 
beschikbaar is:  

- Desinfecterende handgel. 
- Zeep. 
- Papieren handdoekjes. 
- Oppervlaktesprays. 
 
Organisatie (bestuur/docenten) 
a. Volg de richtlijnen op van de diverse locaties: Maranatha, Hobbitstee enz. 
b. Per activiteit wordt een Corona coördinator aangesteld (protocol verantwoordelijke).  

Voor kleine groepen kan dat b.v. de docent of dirigent zijn. 
c. Geef deelnemers aan een les of repetitie instructie over de wijze van uitvoering van dit protocol. 
d. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek (poster Rijksoverheid). 
e. Dit protocol staat op de website van Aurora en wordt naar iedereen gecommuniceerd 



f. Alle blazende muzikanten houden tijdens de repetitie een onderlinge afstand van 2 meter (voor niet 
blazers is dit 1.5 meter). Dit geldt voor alle leeftijden! Leden uit één gezin/huishouden zijn uitgezonderd 
van deze regel.

g. Markeer de plaatsen waar stoelen staan.
h. Zorg voor goede ventilatie van de ruimte.
i. Zorg voor een looprichting (zo mogelijk een aparte in- en uitgang).
j. Reinig gebruikte materialen regelmatig. Na iedere les of repetitie worden alle materialen gereinigd door 

aangewezen personeel.
k. Het maximaal aantal deelnemers zal per locatie en per activiteit worden vastgesteld.
l. Er worden vooralsnog geen pauzes gehouden.
m. Zorg voor handhaving van de regels in en om de organisatie.

Deelnemers (leden/leerlingen/ouders) 
a. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte

hoest, verhoging (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten.
b. Houdt tijdens de repetitie een onderlinge afstand van 2 meter (voor niet blazers is dit 1.5 meter). Dit geldt

voor alle leeftijden! Leden uit één gezin/huishouden zijn uitgezonderd van deze regel.
c. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van een activiteit en ga direct na afloop naar huis.
d. Kom zo veel mogelijk alleen. Ouders: breng uw kind alleen indien noodzakelijk en blijf zo veel mogelijk

buiten.
e. Volg altijd de aanwijzingen van docent/bestuur/Corona coördinator.
f. Reinig je handen grondig bij aankomst/binnenkomst en bij vertrek.
g. Hang jassen op je eigen stoel en houdt materiaal zo veel mogelijk bij je.
h. Gebruik alleen je eigen instrument en overige materialen. Bladmuziek niet uitwisselen.
i. Voor de opvang van condensvocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een

blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van
condensvocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht
terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens
door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd. Het verdient aanbeveling
de doek in een plastic zak te houden.

j. `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat. In
principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.

k. Ga zo veel mogelijk thuis naar toilet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Telnr. Frans van Weenen: 06-37470571 

Met vriendelijke groet, 
Stedelijke Harmonie Aurora Leerdam 


