Update 10 juni
Vanaf maandag 15 juni gaan de backlineruimtes weer open. Ook met de
restrictie van maximaal 5 personen per ruimte. Alleen in backlineruimte 14
kunnen 6 personen. Maximaal 1 zang blijft vooralsnog de norm. Neem het liefst
je eigen microfoon mee.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Het Viadukt gaat per 1 juni weer beperkt open. Eerst openen we de ruimtes
voor de bands die een reservering hebben voor een “kale” ruimte en gebruik
maken van eigen apparatuur. Wanneer het mogelijk is ook de
backlineruimtes weer te openen zullen we dit via de site en de sociale
mediakanalen aangeven. Reserveren kan vanaf 1 juni op de normale tijden en
wijze.
Dit is een levend document en zal met de veranderingen van de maatregelen
worden aangepast.
Algemene richtlijnen voor medewerkers, vrijwilligers en huurders
•

Bij koorts en griepverschijnselen kom je niet naar en in Het Viadukt

• Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar
•

Was je handen regelmatig met water en zeep

•

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

•

Gebruik papieren doekjes

Routing
Er is in de gangen een routing aangebracht waardoor niemand elkaar passeert
op minder dan 1,5 meter. Deze routing wordt met belijning duidelijk
aangegeven. De routing is zo aangebracht dat als iedereen rechts aanhoudt,
iedereen op veilige afstand van elkaar beweegt. De routing staat op de
plattegrond in de bijlage 1 aangegeven. De vragen van de triage in bijlage 2
Als verhuurder voelt Het Viadukt zich verantwoordelijk om de huurder te
faciliteren bij het naleven van de RIVM regels en hen te wijzen op hun
verantwoordelijkheid als huurder en als organisator van hun repetitie. Het
Viadukt is nadrukkelijk geen toezichthouder binnen de oefenruimtes. De
huurder is op de hoogte van de RIVM richtlijnen en zal daarnaar handelen.

De kantine van Het Viadukt is weer open. Ook op het buitenterras kunnen
consumpties genuttigd omdat daar voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand
tot elkaar te houden. Afrekenen vindt bij voorkeur plaats met contactloze pin
betaling.

De oefenruimtes
Per oefenruimte mogen een maximaal aantal bandleden aanwezig zijn om de
1,5 meter afstand te kunnen behouden. De beheerder zal dit per ruimte
aangeven en dit zal ook op de deur van de ruimte worden aangegeven . In de
ruimtes kunnen in ieder geval 5 personen repeteren en er is 1 ruimte geschikt
voor 6 personen.
In de oefenruimte wordt op de vloer aangegeven hoe zich te houden aan de 1,5
meter afstand. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om alle
bandleden hierop te wijzen.
Wees ervan bewust dat zingen zeer waarschijnlijk een groter risico op
besmetting vormt. Zing achter het scherm of zing niet! Er loopt een onderzoek
naar de besmettingsrisico's van zingen. Tot de uitkomst van dat onderzoek is
het niet toegestaan samen met anderen te zingen. Oftewel maximaal 1 zang.
Het Viadukt heeft 'zangschermen' gemaakt en per ruimte is 1 scherm
beschikbaar.

Hygiëne en schoonmaak.
De beheerder zal zorgen dat de repetitieruimte bij aanvang van elke repetitie
schoon is. Deurklinken en andere contactvlakken worden regelmatig gereinigd.
De toiletten worden vaker schoon gemaakt en zodanig aangepast dat er maar
gebruik kan worden gemaakt van één toilet of urinoir binnen elk toiletblok.
In elk toiletblok is desinfectiemiddel aanwezig om het toilet voor het gebruik te
reinigen en er is de mogelijkheid om je handen te wassen met water en zeep
en te drogen met papieren doekjes.

