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Dit protocol is opgesteld door het bestuur van de vereniging Viotta
Jeugdorkesten en is gebaseerd op de adviezen van de koepelorganisatie
KNMO, zie https://www.knmo.nl/protocol/. Het huidige Viotta-protocol is
gestoeld op de coronamaatregelen die vanaf 13 november 2021 gelden. De
maatregelen zijn geldig bij de repetities en overige activiteiten van de Viotta
jeugdorkesten. De repetities worden gehouden op zaterdag in het gebouw
van het Haags Montessori Lyceum in Den Haag. Het overheidsbeleid ten
aanzien van muziekactiviteiten voor kinderen is leidend.
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RICHTLIJNEN
ALGEMEEN
1. De repetities van alle vijf de orkesten van Viotta, te weten
VBE, JE, JO, JS en SO, gehouden in het Haags Montessori
Lyceum (HML) kunnen met voltallige bezettingen worden
gehouden in een normale orkestopstelling. De aanwezigen
zijn niet verplicht onderling 1,5 meter afstand te houden. Wel
blijft het verstandig om afstand te houden.
2. Ouders, begeleiders en ander publiek bij de repetities in het
HML is toegestaan. Aanwezigen zijn niet verplicht een
mondkapje te dragen.
3. Bij de repetities geldt dat alle aanwezigen die 18 jaar of ouder
zijn (orkestleden, ouders, begeleiders) in het bezit dienen te
zijn van een geldig coronatoegangsbewijs. Aanwezigen tot 17
jaar zijn uitgezonderd van deze maatregel.
4. Bij binnenkomst in het HML is bij de tafel van de deurwacht
desinfecterende handgel beschikbaar voor degenen die daar
gebruik van wensen te maken.
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Kunst en cultuur
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag. Daarom is per 6 november
een coronatoegangsbewijs op meer culturele locaties verplicht, en gaat de mondkapjesplicht
weer gelden op meer locaties. De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

Wassen

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

1,5 meter afstand is
een veilige afstand.

Luchten

Schud geen handen.

Theaters, bioscopen, (pop)podia,
concertzalen

Kunst- en
cultuurbeoefening

Het tonen van een coronatoegangsbewijs is
verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Het tonen van een coronatoegangsbewijs
is verplicht voor personen van 18 jaar en
ouder.

Culturele voorstellingen en evenementen
binnen met een vaste zitplaats: 100% van
de reguliere capaciteit.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Mondkapjes zijn niet verplicht in publieke
locaties binnen waar een
coronatoegangsbewijs gebruikt wordt.

* Tussen 00.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends mogen
er binnen geen culturele voorstellingen en evenementen
zonder vaste zitplaats gehouden worden.

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Zo werkt een coronatoegangsbewijs:

Hoe werkt het
coronatoegangsbewijs?

Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2 Login met DigiD of vul de ophaalcode in.
Mondkapjes zijn niet verplicht in publieke
locaties binnen waar een
coronatoegangsbewijs gebruikt wordt.

Culturele voorstellingen en evenementen
binnen zonder vaste zitplaats: maximaal
75% van de reguliere capaciteit.*
Culturele voorstellingen en evenementen
buiten met en zonder vaste zitplaats:
100% van de reguliere capaciteit.

Testen

Musea en monumenten

Het tonen van een
coronatoegangsbewijs is verplicht voor
iedereen van 13 jaar en ouder.
Mondkapjes zijn niet verplicht in publieke
locaties binnen waar een
coronatoegangsbewijs gebruikt wordt.

Stap 3 Haal je vaccinatiebewijs, testbewijs of
herstelbewijs op.
Stap 4 Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke
QR-code. Dit is je coronatoegangsbewijs.
Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs en je
identiteitsbewijs op de locatie waar een
coronatoegangsbewijs verplicht is.
Liever een papieren coronatoegangsbewijs?
Ga naar CoronaCheck.nl/print.
Heb je geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs?
Laat je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen
via testenvoortoegang.nl.

Bibliotheken

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.
Mondkapje verplicht. Als mensen een vaste
zitplaats hebben, mag het mondkapje af.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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