Gedragscode Sterling vzw - koorleden + 12 jaar
Versie 28 augustus 2020
Volgende gedragscode geldt voor koorleden, dirigent en pianist en externe personen die deelnemen aan
een kooractiviteit van vzw Sterling, tijdens de periode waarin social distancing van kracht is,.
ALGEMEEN

•

Ik hou de juiste onderlinge afstand:
-

2m afstand tijdens het zingen / 1.5 m afstand tijdens het niet-zingen

•

Ik draag het mondmasker van bij aankomst tot na vertrek

•

Bij (vermoeden van) besmetting van mezelf of personen in mijn persoonlijke bubbel:
-

dan blijf ik thuis

-

dan verwittig ik de corona-verantwoordelijke Ada Bakelants.

-

dan neem ik pas opnieuw deel aan activiteiten na een gunstig advies van mijn arts

-

dan werk ik mee aan contact-tracing, indien van toepassing

VOORBEREIDING THUIS

•

In kader van het engagement bij inschrijving, ben ik elke repetitie aanwezig
-

Wanneer ik door omstandigheden uitzonderlijk niet naar de repetitie kan komen, verwittig ik Ada
per sms op 0494 04 74 14 – dit is in verband met contacttracing.

•

Ik breng mijn persoonlijk mondmasker mee

•

Ik breng mijn persoonlijk materiaal mee (zoals partituurmap, potlood, papieren zakdoekjes,...)

VLAK VOOR DE REPETITIE

•

Ik kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit aan, tenzij anders aangegeven

•

Ik zet mijn mondmasker op en ontsmet mijn handen met de aanwezige handgel vóór het betreden van
het repetitielokaal

•

Ik volg de aangeduide richting voor inkom en uitgang

•

Ik neem plaats op de voor mij aangeduide plek

TIJDENS DE REPETITIE

•

Ik hou ten allen tijde de nodige onderlinge afstand van 2m met zangers, dirigent en begeleiders

•

Ik bedek mond en neus ten allen tijde met mijn mondmasker

•

Als ik moet hoesten of niezen, dan doe ik dat in een papieren zakdoekje, of doe ik dat in mijn
elleboogplooi. Ik gooi het papieren doekje in de voorzien gesloten vuilnisemmer

•

Ik deel geen materiaal met andere koorleden

•

Ik blijf bij mijn plek gedurende heel de repetitie, behalve bij een toiletbezoek.

•

Ik neem de kortste weg naar het toilet volgens de aangeduide richting

NA DE REPETITIE

•

Ik ga via de kortste weg naar buiten volgens de aangeduide richting

•

Ik vertrek van zodra de activiteit afgelopen is en blijf niet nodeloos hangen op de locatie.

•

Traktaties door leden (verjaardag,...) zijn enkel mogelijk met voorverpakte versnaperingen die aan
de uitgang worden geplaatst.

•

Ik ontsmet mijn handen bij het verlaten van de locatie met de voorziene ontsmettingsgel

•

Ik neem mijn mondmasker pas af na het verlaten van de locatie.

