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Protocol bij NHJO-repetities  
In aansluiting bij het Coronaprotocol van de MDH (en die van de branche) 
 
Regels voor alle MDH-gebruikers 

1. 1,5 meter in acht nemen en de andere algemene RIVM richtlijnen (als je ziek bent blijf je thuis, 
niezen/hoesten in de elleboog, geen handen schudden et cetera) 

2. handen ontsmetten bij binnenkomst (en vaker als nodig) 
3. instrumenten thuis ontsmetten voor zover mogelijk 
4. instrumenten die in het gebouw staan ontsmetten na afloop 
5. desgewenst eigen lunch en bestek mee (mag niet binnen worden genuttigd) 
6. koffie/thee buiten drinken/buiten lunchen 
7. geen gebruik van de keuken alleen voor het zetten van koffie en thee en voor de vaat 
8. eigen bekers mee, goed idee! Maar dan graag zorgen dat er niet gedrupt wordt/dus iets van een 

plastic zak om het in op te bergen. 
9. geen ouders mee naar binnen 
10. deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem je eigen materialen mee naar huis 

of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker 
11. beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingsapparatuur en dergelijke tot de 

direct betrokkenen  
12. er mag geen gebruik worden gemaakt van het kopieerapparaat. 
13. er is per keer 1 iemand verantwoordelijk voor de gang van zaken 
14. de regels worden duidelijk gecommuniceerd naar de leden 

Schoonmaak 
Alle punten die worden aangeraakt worden schoongemaakt/gedesinfecteerd na afloop (met 
schone doeken/papieren doeken en desinfectiemateriaal). De persoon die als laatste het pand 
verlaat, maakt ook de deurklinken schoon. Contactpunten/raakvlakken zijn: 
1. Deurklinken en deurranden/buiten/binnen (wc’s e.d.) 
2. kranen wc’s en keuken 
3. bar 
4. tafels/stoelen 
5. koffiekannen/theekannen handvatten 
6. handvatten koelkast 
7. vaatwasser op heetste programma/afwasborstel ook in de vaatwasser inclusief 
koffiekan/filters 
8. handvatten vaatwasser 
9. raamklinken na het afsluiten schoonmaken 
10. alles wat niet op deze inventarislijst staat maar wel wordt ‘aangeraakt’ (behalve de vloeren, 
tenzij er wordt gemorst) 
 
 
Aanvullende afspraken voor de NHJO-repetities 
 
Eindverantwoordelijk 
De sleutelbeheerder van het NHJO zal de algemene richtlijnen uit het MDH-protocol bewaken 
door zelf te controleren of deze controle te delegeren aan de hulpouder die aanwezig is. 
 
Blaasinstrumenten 
De repetities vinden voorlopig plaats zonder de blaasinstrumenten. Ook wordt niet gezongen 
tijdens de repetities 
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Aantal aanwezigen 
De overige muzikanten worden in twee groepen ingedeeld van maximaal 30 personen inclusief 
begeleiding. De geplande repetitiezondagen worden als volgt ingedeeld: de ene groep 
repeteert zondagochtend en de andere zondagmiddag. Nadere informatie: zie orkestbrief 
 
Zaalindeling 
Bij het neerzetten van de stoelen wordt de zaalplattegrond gevolgd. Stoelen staan hierbij op 
1,5 meter afstand van elkaar (zie bijlage) 
 
Keuken 
De keuken is niet toegankelijk voor orkestleden alleen voor de dienstdoende orkestouder om 
koffie/thee te zetten en de afwasmachine te bedienen. 
 
Leslokalen 
De leslokalen blijven dicht, Instrumentkoffers en hoezen kunnen op de tafels en stoelen in de 
gangen gelegd worden. 
 
Muziekstandaards  
Orkestleden nemen hun eigen muziekstandaard mee.  
  
Toiletten 
Het toilet wordt zo min mogelijk gebruik. Is het toilet bezet, dan wacht men op gepaste afstand 
tot het weer vrij komt. Bij het bezoeken van het toilet wordt de looprichting in acht genomen. 
Tussen beide shifts en na afloop worden de toiletten schoongemaakt/ gedesinfecteerd door de 
hulpouder. 
 
Communicatie 
De regels worden gecommuniceerd met de orkestleden via de orkestbrief die op de website 
wordt geplaatst. Dirigent, bestuur, orkestouders, aanvoerders en sleutelbeheerder blijven hier 
aandacht voor vragen via verschillende kanalen. Vlak voor de repetitie wordt nog een reminder 
geplaatst in de appgroepen door de aanvoerders. 
 
Samenvatting  
Voor orkestleden 

• Eigen muziekstandaard meenemen 
• Handen ontsmetten bij binnenkomst 
• Geen ouders in het gebouw 
• Voldoende afstand houden tot elkaar 
• Instrumentkoffers/hoezen op de tafels/stoelen in de gangen 
• Zaal inrichten volgens plattegrond 
• Geen toegang tot de keuken 
• Eten/drinken in de pauze buiten (zelf meenemen) 
• 1 persoon tegelijk in de WC 

 
Voor begeleiders 

• Geen gebruik van kopieerapparaat 
• Geen leslokalen open (uitgezonderd slagwerklokaal 5) 
• Ramen open en eventueel ook de deur i.v.m. ventilatie 
• Na afloop alle ramen/deuren sluiten en klinken ontsmetten. Zie onder het kopje 

schoonmaak 
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Bijlage: zaalindeling 
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