Coronaregels Huis van Puck
(update 19 augustus)

Algemeen
•

Iemand heeft alleen toegang tot het gebouw als men lid is van een bij ons bekende
huurdersgroep of in het bezit is van een reservering van een voorstelling.

•

Een bezoek aan het gebouw is niet toegestaan als je verkouden of grieperig bent. (dus
niet hoeven hoesten / geen koorts hebben e.d. ). De beheerders zullen dit regelmatig
checken bij binnenkomst. De verantwoordelijke huurder / groepsleider / docent /
dirigent heeft hierin ook een verantwoordelijkheid en dient dit te controleren bij de
leden.

•

Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren. Bij de voordeur staan hiervoor
de benodigde middelen.

•

In het gebouw moeten volwassen 1.5 meter afstand van elkaar houden.

•

In het gebouw dient men de aangegeven looproutes te volgen.
Er mogen niet meer dan 2 personen tegelijk de sanitaire ruimtes bezoeken. Bij meer
bezoekers graag buiten op de gang wachten.
Na ieder bezoek aan het toilet moeten de handen worden gewassen.

•

Pucks café (0.10) is toegankelijk voor gebruik (b.v. om te pauzeren) mits men 1.5 meter
afstand houdt. Het café heeft een maximum capaciteit van +/- 24 personen. Vanaf 1
september zal de bar van het café ook weer geopend worden.
Iedereen dient bij een bezoek aan het café zijn naam en adres te noteren.

De repetitieruimte
•

Leden van groepen houden minimaal 1.5 meter afstand van elkaar. De
verantwoordelijke huurder is voor een correcte uitvoering hiervan verantwoordelijk.
Eventuele boetes door het niet houden aan deze regels zijn voor de huurder.

•

Dansactiviteiten in groepsverband zijn vanaf 1 juli weer toegestaan.
(toelichting: tijdens het dansen in paren hoeft er geen 1.5 meter afstand gehouden te
worden Tijdens alle andere dansactiviteiten wel. Zie hiervoor het dansprotocol.

•

Maximaal aantal personen: maximaal 24 personen.

•

Alle ruimtes worden automatisch geventileerd. Ondanks dit is het goed om de ruimtes
zeer regelmatig extra te ventileren door het openzetten van deuren en ramen.
Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af
met Huis van Puck. Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen,
muziekinstrumenten, geluidsapparatuur etcetera).

De beheerders van Huis van Puck zullen er op toezien dat alle bovenstaande regels worden
nageleefd. Aanwijzingen moeten dan ook strikt worden opgevolgd.

