PROTOCOL GEBRUIK CULTUURCAMPUS IN VERBAND MET COVID-19
d.d. 4 nov 2020
Beste bezoekers van de CultuurCampus,
Op de CultuurCampus hanteren we de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent het volgende,
voor alle docenten, cursisten en voor personeel van Cultuur19:
Algemeen:
• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
• Was uw handen vaak en goed
• Schud geen handen
• Hoest in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, die na gebruik worden weggegooid
• Blijf thuis als u, of iemand uit uw gezin, klachten heeft
• Raak zo min mogelijk aan
• Draag bij voorkeur een mondmasker (vanaf 13 jaar)
Verantwoordelijkheid
De CultuurCampus is een plek waar veel verschillende (amateurkunst)organisaties actief zijn
en veel verschillende leeftijdsgroepen samenkomen. We dragen een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Dat betekent dat Cultuur19 de mogelijkheden binnen de geldende
regels bespreekt en afstemt met de desbetreffende aanbieder. Definitieve informatie over
exacte startdatum, tijden, aangepaste programma en eventuele andere bijzonderheden is te
verkrijgen bij de betreffende aanbieder.
Bezoekers van de theaterzaal
T/m 18 nov vinden er geen voorstellingen in de theaterzaal plaats.
Vanaf 19 nov gelden de volgende regels weer:
• Indien u niet gereserveerd heeft, noteren we uw contactgegevens.
• Bij bezoek theater niet zomaar plaatsnemen, maar wachten tot dit aangegeven wordt.
• Placeren op de tribune gebeurt via de aanbieder.
Bezoekers amateurkunstlessen
Definitieve informatie over exacte startdatum, tijden, aangepaste programma en eventuele
andere bijzonderheden is te verkrijgen bij de betreffende aanbieder.
Kiss and go
Ouders begeleiden hun kind naar het loket in de hal van de CultuurCampus en verlaten dan
direct weer het pand. De jongste kinderen worden opgevangen door de docent en naar het
lokaal begeleid. Oudere kinderen lopen zelf naar binnen. Er kan niet binnen worden

gewacht. Kom niet te vroeg naar de les, zodat we drukte kunnen voorkomen. Neem bij
slecht weer een paraplu mee, zodat je droog staat als je even buiten moet wachten.
Desinfecteren
Gebruik handgel. Bij de hoofdingang van het pand staat desinfecterende handgel. Iedereen
gebruikt deze bij binnenkomst.
Toiletten
De toiletten zijn geopend, maar u wordt verzocht deze zo min mogelijk te gebruiken.
Kleedkamers
Kleedkamers zijn gesloten (komende 2 weken).
Loket Cultuur19 Het loket is niet geopend voor vragen. Je kunt je vraag mailen naar
planning@cultuur19.nl of bel naar 030-6703122.
Vriendelijke dank voor je medewerking!

