
Huisregels repetitie Jokola als gevolg van Corona Virus  
 
Algemeen   
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  
- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar  
- we wassen onze handen vaak en goed  
- we schudden geen handen  
- we hoesten in onze elle boog  
- we zitten niet aan ons gezicht  
- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 
- Dringend advies: Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. 
 
Voor de leden:   

● Houd 1,5 meter afstand.   
● Schud geen handen.   
● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, verhoging.   
● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten.   
● Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur en de dirigent. 
● Maak tijdens de repetitie GEEN gebruik van het toilet. In geval van NOOD, maak je na 

gebruik het toilet schoon met de voorhanden zijnde middelen. 
● Kom op tijd en maak je handen schoon bij binnenkomst. 
● We dragen bij binnenkomst en naar buiten gaan een mondkapje. Als je plaats hebt 

genomen op je stoel mag deze af. Bij tussendoor verplaatsing zetten we het 
mondkapje weer op. 

● Check vooraf aan de repetitie het algehele protocol op de website. 
● Meld je op tijd af doch uiterlijk 17.00 uur op de repetitiedag, zodat we weten 

hoeveel leden aanwezig zullen zijn. 
● De presentielijst zal bij besmetting van een persoon gebruikt worden voor contact 

onderzoek.  
● NEEM ZELF JE KLAPPERS MEE. Nadat je deze in bezit hebt gekregen. 
● Verlaat na de repetitie meteen het gebouw.  

 
 
Bij repetitie binnen locatie. 
 
Bij gebruik van het Parkstad City Hotel.  
Loop route: “wachter” bij ingang, bestuurslid ontvangt leden.  

⮚  Ingang Parkstad City Hotel via dubbele deur links (Niet via het restaurant) 
⮚ Draag een mondkapje bij binnenkomst  
⮚ Gezondheidscheck, bestuurslid vraagt: heb je klachten etc.? Leden een voor een naar 

binnen laten gaan, nadat ze hun handen schoongemaakt hebben  
⮚ Neem meteen plaats op je stoel (mondkapje mag dan af) 
⮚ Bij tussendoor verplaatsing in de ruimte moet het mondkapje weer opgezet worden 
⮚ Einde repetitie  
⮚ Verlaat meteen het gebouw na de repetitie 



⮚ Zet je mondkapje op voordat je opstaat van je stoel en houd deze op tot je buiten 
bent 

⮚ klapper mee naar huis nemen, ga zorgvuldig met de materialen om 
⮚ Uitgang via de deur waardoor je binnen bent gekomen 
⮚ Houd 1,5 m afstand tot elkaar 

 
 
 
Bij gebruik van het parochiehuis.  
Loop route: “wachter” bij ingang, bestuurslid ontvangt leden.  

⮚ Ingang via normale entree 
⮚ Draag een mondkapje bij binnenkomst 
⮚ Gezondheidscheck, bestuurslid vraagt: heb je klachten etc.? Leden een voor een naar 

onder laten gaan, nadat ze hun handen schoongemaakt hebben  
⮚ Houd je handen niet aan trapleuning (houd je hand 5-10 cm erboven zodat je je kunt 

vastpakken indien nodig) 
⮚ Neem meteen plaats op je stoel (mondkapje mag dan af) 
⮚ Bij tussendoor verplaatsing in de ruimte moet het mondkapje weer opgezet worden 

⮚ Einde repetitie  

⮚ Verlaat meteen het gebouw na de repetitie 

⮚ Zet je mondkapje op voordat je opstaat van je stoel en houd deze op tot je buiten 

bent 

⮚ Klapper mee naar huis nemen, ga zorgvuldig met de materialen om 

⮚ Uitgang via nooddeur (onder in de zaal) 

⮚ Houd 1,5 m afstand tot elkaar 

 


