Corona draaiboek Samenspellessen Hogar
Kokopelli vzw
Hieronder de maatregelen die Hogar Kokopelli vzw neemt om de repetities weer mogelijk te
maken en zo coronaproof mogelijk te laten verlopen.
Hierbij is het belangrijk te weten dat deze regels gelden vanaf het vertrek thuis (handen
wassen voor je vertrekt) tot bij thuiskomst (handen wassen).
Wie deelneemt aan de activiteiten heeft zelf ook verantwoordelijkheden (afstand bewaren,
hygiëne, navolgen van de maatregelen).

Wie ziek is blijft thuis!
-

-

Mensen die ziek zijn, of die tot 7 dagen voor de activiteit symptomen van Covid-19
vertonen zijn NIET TOEGELATEN. Ook als er in de naaste omgeving ziekte of
ziektesymptomen zijn (geweest) wordt deelname aan de repetitie tijdelijk verboden.
Advies voor contactpersonen van Covid-19 patiënten en reizigers uit risicogebieden
vind je op: www.zorg-en-gezondheid.be/contactpersonen-en-reizigers en www.zorgen-gezondheid.be/advies-voor-contactpersonen-van-een-met-covid-19-besmettepersoon
Wie omwille van bovengenoemde redenen (of om een andere reden) niet kan
deelnemen aan de repetitie, kan de les altijd online volgen. Geef dit op tijd door,
zodat de apparatuur op tijd opgesteld kan worden. Je ontvangt dan een link om de
les te volgen.

Meldingsplicht:
Er is meldingsplicht. Dit wil zeggen dat wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit,
dit moet melden aan de hoofdcoördinator, en zo nodig ook medewerking moet verlenen aan
contactopvolging.
Ik zal, moest iemand ziek worden en het blijkt corona te zijn, door de overheid worden
gecontacteerd vanuit het contactcentrum, en er zal me gevraagd worden wie met de zieke in
contact kwam. Ik denk dat het in ieders belang is dat ik op dat moment goed meewerk aan
dit contactonderzoek. Ik zal echter nooit gegevens doorgeven zonder de betrokkenen eerst
zelf te contacteren.
Als er iemand ziek geworden is laat ik dat hoe dan ook weten aan de andere leden van de
groep.

Aanwezigheidslijst
Er is een contactlijst op basis van de inschrijvingen. De aanwezigheden worden wekelijks
bijgehouden. Deze gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden verplicht 30
dagen bewaard, en worden beheerd conform de principes van de GDPR.

Risicogroepen
Voor ouderen en personen met een ernstige onderliggende medische aandoening is het de
verantwoordelijkheid van het individu/ouders van de persoon met de aandoening om het
risico goed in te schatten en ernaar te handelen.

Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers hangt af van de beschikbare ruimte. Dit is verplicht 4m2
per persoon voor zittende en stilstaande activiteiten. Daarbovenop moet de afstand tussen
elke stoel/persoon minstens 1,5 meter zijn, en de afstand met de dirigent 2 meter.
Hogar Kokopelli vzw heeft daarom de locatie veranderd naar het Lokaal Dienstencentrum De
Blankaart, Egenhovenstraat 24, 3060 Bertem.
We repeteren in kleine groepjes van 7, 4 en 10 personen.

Corona-aanspreekpunt/coördinator/medewerker
Voor elke groep wordt er een medewerker aangeduid. Deze persoon is voor, tijdens en na
de repetitie aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen,
zowel voor leden als voor ouders en eventuele omstaanders. Deze persoon ziet toe op het
navolgen van de verschillende maatregelen bij leden, ouders en eventuele omstaanders, en
ziet toe op het eventuele klaarzetten van preventiemateriaal, het ontsmetten van de stoelen
en van de contactoppervlakken.
Algemeen Coördinator: Maddy Lodewyckx, 0477/20 48 84
Coördinator Mollen:
Coördinator Bécaren:
Coördinator Volwassenen:

Eigen materiaal
Iedereen brengt altijd zijn/haar eigen materiaal mee: eigen pupiter, eigen potlood, eigen
instrument.

Circulatie
-

De lessen zijn zodanig gespreid gepland dat er nooit 2 groepen vlak na elkaar
leshebben. De verschillende groepen komen dus niet in contact met elkaar.
Indien er gecarpoold wordt gelden de regels van de taxi’s: minimale afstand tussen
elke persoon (behalve als die van hetzelfde huishouden zijn uiteraard). Ramen open
en het dragen van mond- en neusbedekking in de auto wordt sterk aanbevolen.
Kinderen tot 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.
Mondmaskers (+12 jaar) zijn verplicht tot je op je plaats zit.
Ik check nog of de verplichting van wegwerpmaskers ook voor ons geldt, stoffen
maskers zijn in het gebouw eigenlijk verboden, maar ik vermoed dat dat enkel geldt
voor het personeel van het woonzorgcentrum en de serviceflats. Hogar Kokopelli vzw
brengt reserve wegwerpmaskers mee voor het geval dat… Draag dus gerust je stoffen
masker als dat voor jou het meest comfortabel is.

-

-

-

-

De groepen komen het gebouw binnen bij de hoofdingang. Zij wachten buiten tot de
coördinator hen binnenlaat. Ouders brengen hun kind op het juiste tijdstip (binnen
wachten mag niet, ook niet bij slechte weersomstandigheden), ouders dragen een
mondmasker als ze mee wachten, en houden 1,5m afstand van anderen. Ouders
mogen het gebouw niet betreden.
Er wordt tijdens de repetitie zo weinig mogelijk rondgelopen:
o iedereen ontsmet bij aankomst eerst de handen
o je gaat naar je eigen plaats met al je spullen (zie circulatieplan)
o als iedereen binnen is (zodat je elkaar niet kruist in de doorgang) ga je om de
beurt weer naar de inkomhal om in de berging een stoel te nemen. Daarmee
ga je naar je plaats, waar je je stoel ontsmet. Dit geldt enkel voor bécaren,
kruisen en volwassenen. De mollen hebben geen stoel nodig!
o je geeft het ontsmettingsmiddel door (de coördinator zorgt dat de bus zelf
ontsmet is), en dan kan je mondmasker af
o je pakt je instrument uit vanop je plaats. Je jas en tas hang je aan je eigen
stoel, je instrumentenkoffer kan naast je op de grond. Je hebt dan alles
binnen handbereik, en rondlopen wordt zo tot een minimum beperkt.
Er gaat slechts 1 persoon tegelijk naar de sanitaire ruimte. Als je rondloopt (vb.
toiletbezoek) moet je mondmasker aan!
Na de repetitie ruim je eerst je instrument op, en je laat het met je andere spullen
staan op je plaats. Vervolgens breng je één voor één je eigen stoel weer naar de
bergruimte, en dan kan je je spullen nemen en vertrekken. Bij de uitgang kan je
opnieuw je handen ontsmetten.
Het verlaten van de repetitie gebeurt via de achterdeur! Je houdt voldoende afstand
van elkaar.

Basismaatregelen:
Hieronder nog eens de maatregelen die overal gelden, ook bij ons J
- Was je handen.
- Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
- Blijf thuis als je ziek bent.
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
- Vermijd fysiek contact met anderen.
- Houd minstens 1,5 m afstand.

Handen wassen
-

Was je handen vlak voor je thuis vertrekt en ook meteen wanneer je weer thuiskomt.
Was je handen (of ontsmettende handgel) voor de les begint en na afloop van de
activiteit.
Was je handen na niezen of hoesten.
Was je handen zowel voor als na toiletbezoek. Bij toiletten in openbare ruimtes is het
aanbevolen om het deksel van de wc steeds naar beneden te doen voor het
doorspoelen.
Vermijd contact met voorwerpen/oppervlakken die door anderen gebruikt of
aangeraakt worden. Was je handen als dat toch gebeurt.

Sociaal contact voor/na de activiteit:
Hiervoor gelden de algemeen geldende regels die door de overheid zijn opgelegd.
Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten
steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter. Ook hier mag de
groep niet groter zijn dan 10 personen! (kinderen tot 12j niet meegerekend).

Bronnen:
-

Basisprotocol cultuur (laatste versie 1 september 2020)
Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten
Leidraad: advies voor een veilige heropstart van samen zingen (Koor en Stem)
Sectorgids Cultuur
De Ambrassade
Agentschap zorg en gezondheid
Ministerieel besluit (laatste update: 22 augustus)
Vlaanderen.be: regels opstart activiteiten verschillende sectoren na corona
Onderwijs.vlaanderen.be: Pandemiescenario’s en Draaiboeken 2020 – 2021
Onderwijs.vlaanderen.be/draaiboek 2020-2021: deeltijds kunstonderwijs

