CORONAPROTOCOL THEATERSCHOOL RABARBER - 17 juli 2021
Inleiding
Dit protocol geldt vanaf 17 juli 2021 op beide locaties (Rabarber, Bilderdijkstraat 35 en Theaterloods,
Laan van Poot 97, te Den Haag) en is gebaseerd op de laatst afgekondigde versoepelingen zoals die
gelden voor culturele instellingen; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk of als de
voorschriften en richtlijnen van Rijksoverheid, RIVM en/of koepelorganisaties wijzigen.
In dit protocol wordt de dagelijkse lespraktijk van de theaterschool als uitgangspunt genomen. Voor
bezoek aan voorstellingen in Theater Merlijn, STUDIO33 of de Theaterloods worden afzonderlijke
protocollen opgesteld en gedeeld met de bezoekers.
Bezoekers en medewerkers die Rabarber binnenkomen registreren zijn/haar aanwezigheid direct bij
binnenkomst in het logboek. Aanwezigheid van leerlingen wordt genoteerd in de klassenboeken. Het
logboek en de klassenboeken worden voor bron- en contactonderzoek geraadpleegd.

Regels voor culturele locaties









Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld: repetities voor
zang, dans en toneel.
Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
Zingen is binnen en buiten toegestaan.
Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter
afstand gebruiken.
Registratie en gezondheidscheck verplicht. Registratie kan ook met een lidmaatschapspas.
Publiek bij lessen of repetities is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5
meter afstand gebruikt worden. Ook de deelnemers zelf moeten 1,5 meter afstand houden.
Waar dat mogelijk is. Voor het publiek is een vaste zitplaats verplicht.
Opstellen en handhaven van huisregels tegen verspreiding van het coronavirus.
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Gezondheid
Deelnemers, medewerkers en bezoekers met corona-gerelateerde klachten blijven thuis. Iedereen
met klachten laat zicht bij de GGD testen. Zolang de uitslag van een test niet bekend is, mag de
betrokkene niet bij Rabarber verschijnen. Bij een negatieve test kan een deelnemer, medewerker of
bezoeker weer op Rabarber verschijnen
Thuisblijven
 Deelnemers, medewerkers en bezoekers blijven thuis bij de volgende klachten:
-Koorts
-Verkoudheid
-Niezen, hoesten
-Keelpijn en moeilijk ademen
 Heeft een bewoner van hetzelfde adres bovenstaande klachten, dan komt een
deelnemer of medewerker NIET naar Rabarber
 Wanneer een leerling gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, meldt
de docent dit bij de receptie en wordt contact opgenomen met ouders/verzorgers. De
leerling kan de les niet hervatten.
Bij een of meerdere positief geteste deelnemers of medewerkers treedt Rabarber in contact met de
GGD om de gewenste of noodzakelijke maatregelen te bespreken. Bij bekend worden van positieve
testuitslagen worden deelnemers, medewerkers en bezoekers met wie tijdens de laatste les(sen)
contact heeft gehad, geïnformeerd door Rabarber.

Afstand houden
Alle volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden, behalve als zij op 1 adres wonen. Zo wil de
overheid de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Er zijn uitzonderingen voor speciale
situaties. Zie onderstaande regels bij Rabarber.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf
13 jaar.
 Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 Tijdens de les houden leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot hun docenten.
Geen 1,5 meter afstand van elkaar







Bij het verlenen van eerste hulp.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te
houden.
Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening (repetities voor zang, dans en toneel)hoeven
deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen
van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
Tijdens de les houden leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot hun docenten.
De politie kan handhaven op de 1,5 meter afstand.
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Hygiëne












Bij binnenkomst desinfecteren we de handen, bij de desinfectiepalen.
Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag (tenminste 20 sec.), maar in ieder
geval na toiletbezoek en na eten of drinken.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elle boog.
We zitten niet aan ons gezicht.
Rabarber biedt desinfecterende handgel, tissues en oppervlaktesprays aan bij alle studio’s.
De in gebruik zijnde toiletvoorzieningen worden dagelijks meerdere malen intensief
gereinigd.
Rabarber zorgt voor dagelijkse intensieve schoonmaak van de contactoppervlakken, zoals
deurknoppen, trapleuningen, kranen en lichtknopjes.
Leermiddelen, devices en werkplekken die in het lokaal aanwezig zijn, dienen bij gebruik
door meerdere leerlingen of medewerkers regelmatig ontsmet te worden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van leermiddelen uit het rekwisietenhok. Een uitzondering
kan – op verzoek - worden gemaakt voor de productieklassen.
Docenten en leerlingen maken desgewenst gebruik van zelf meegebrachte hulpmiddelen.

In en om het gebouw ( Bilderdijkstraat 35)
Rabarber hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsverkeer. Dit wordt met behulp van stickers
en pijlen aangegeven.









Ingang Rabarber: De deuren van B35 zijn de ingang voor deelnemers en medewerkers.
Uitgang Rabarber: Iedereen verlaat het pand via uitgang B33 (bij de camerastudio).
Looproute: bij aanvang, vertrek of wissel van les en leslokaal wordt de aangegeven looproute
gevolgd. M.u.v. toiletbezoek tijdens de les
De toegangsdeur staat zoveel mogelijk open, zodat deze niet door leerlingen of medewerkers
geopend hoeft te worden.
Waar mogelijk wordt gezorgd voor natuurlijke en (mechanische) ventilatie: in principe staan
de ramen dag én nacht open, en waar mogelijk staan de deuren van de lokalen eveneens in
de nacht open.
Het gebruik van de airconditioning is niet toegestaan.
Groepsvorming van leerlingen in de gangen van het gebouw dient te worden voorkomen, in
het belang van medewerkers en docenten.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-ensport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
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