aanvullende coronamaatregelen SFX
27 november 2021
De algemene basisregels als handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in
de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven van kracht.

Kerk en vieringen
De SfX hanteert de regel dat koren en zanggroepen tijdens vieringen:
1. Bij in- en uitgaan van de kerkruimte is een mondkapje verplicht.
2. Bezoekers volgen de looproutes van de welkomheters. Zij desinfecteren hun handen
en pakken zelf de liturgieboekjes.
3. Bezoekers in de SFX zijn gehouden aan de 1,5 meter afstand.
4. In de kerk worden stoelenrijen om en om leeg gehouden.
5. We gaan na afloop van de viering volgens aanwijzing rij na rij de kerk uit.
6. De voorganger komt langs om de communie uit te reiken.
7. Bij de vredewens geen handen schudden.
8. In de kerk mag tijdens de vieringen zachtjes worden meegezongen.
9. Met afstand zingen in zigzagformatie. De afstand van 1,5 meter rondom elke zanger kan
nog altijd als veilige afstand voelen voor repetities en concerten. Niet achter elkaar maar
in een zigzagformatie staan zodat de zangrichting vrij blijft. Tussen koor en dirigent kan
een grotere ruimte in acht worden, omdat koorleden in de regel naar de dirigent toe
zingen.
10. In de hoor en leerzaal mogen met inachtneming van 1,5 meter maximaal 10 personen
zijn.
11. In overige ruimten mogen maximaal 4 volwassenen zitten.

Bij kerkconcerten (eindtijd 17.00 uur!)
1. Afstand maatregel van 1,5 meter voor concertpubliek. Het coronatoegangsbewijs (ctb)
is verplicht!
2. Ook voor de deelnemers aan het concert aan het concert is het
coronatoegangsbewijs (ctb) verplicht vanaf 18 jaar en ouder.
3. Registratie, gezondheidscheck en kaartverkoop: U bent verplicht de registratie
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en een gezondheidscheck te doen. U bent verplicht te werken met kaartverkoop
(al dan niet gratis). Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere
aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de
GGD.
Concerten zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan
Concertgroep dient te zorgen voor een gecontroleerde in- en uitstroom.
In de kerk dient voldoende afstand tussen artiesten en het publiek te zijn.
Vooraf, tijdens en na het concert en of de repetitie dient er zorg voor voldoende
frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes te zijn. Essentieel voor het beperken
van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht
en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. Ventileer de
ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de
pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht.
Het dragen van mondkapjes is verplicht in alle publieke binnenruimtes, waar
geen coronatoegangsbewijs (ctb*) nodig is.
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9. Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte
gelden. Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon
achterlaten van de ruimte.
10. De SFX zorgt voor schoonmaakmiddelen , waaronder desinfecterende gel of
alcohol.
11. Desinfecteer voor- en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen,
muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera).
12. Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; wijs één of twee personen
daarvoor aan. Beperk het gebruik van muziekinstrumenten,
geluidsversterkingsapparatuur en dergelijke tot de direct betrokkenen; gebruik
alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn. Deel onderling geen
materialen, ook geen bladmuziek.

Coördinatie en organisatie
• Zorg als(/concert) groep voor een veilige gang van zaken en blijf met elkaar in
gesprek. Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze
toe, geef deze telefonisch door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen
website.
• Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden,
en aanspreekpunt is/zijn voor de gebouweigenaar, de overheid, koor/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan alle leden mee wie waarvoor
aanspreekbaar is.
• Stuur 24 uur én kort voor een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in
acht te nemen richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat
iemand die mogelijke corona gerelateerde ziekteverschijnselen heeft
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38
graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot
dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke
coronabesmetting.
• Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende
richtlijnen ruimtegebruik, afspraken rond hygiënemaatregelen,
coronatoegangsbewijzen, et cetera.
(*) Een coronatoegangsbewijs is een bewijs van volledige vaccinatie, een geldig herstelbewijs of
een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud, dat zichtbaar is via de CoronaCheck-app of
dat op papier via CoronaCheck.nl/print geprint kan worden. Gebruik voor het scannen van een
coronatoegangsbewijs de app Scanner voor CoronaCheck (Android) (Apple). De informatie die
getoond wordt na de scan, moet dan vergeleken worden met een geldig identiteitsbewijs. Als die
overeenkomt, krijgt de bezoeker toegang tot de uitvoering. Je kunt er ook geprinte QR-codes mee
scannen.

