1. Orkestleden die last hebben van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°),
blijven thuis.
2. Orkestleden die gezinsleden of medebewoners hebben die last hebben van genoemde klachten
blijven thuis. Als diegene 24 uur geen klachten meer heeft kun je komen.
3. Als een gezinslid of medebewoners positief getest is op covid-19 kan het orkestlid tot 14 dagen
na het laatste contact met diegene niet komen repeteren.
4. De repetities zijn niet openbaar. Ouders wordt gevraagd zo veel mogelijk buiten de kerk te
wachten. De ouders van de achterwacht kunnen natuurlijk wel naar binnen.
5. Orkestleden die niet kunnen of willen repeteren melden zich af.
6. Hoewel jongeren tot 18 jaar onderling geen afstand hoeven te houden, willen we toch vragen zo
veel mogelijk de 1,5 meter onderling te bewaren en in ieder geval tot de dirigenten, behalve bij het
stemmen.
7. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kerk. Wanneer orkestleden door ouders
gebracht worden, kunnen deze ouders niet in de kerk.
8. Ieder gaat, zoals gebruikelijk, naar binnen via de deur rechts van de hoofdingang.
9. Gebruik direct na binnenkomst van de kerkruimte op een van de daarvoor ingerichte plekken
handgel.
10. Ga via het rechtergangpad naar voren en wacht tot de dirigent of andere medewerker je een
plek aanwijst in het orkest. Je pakt uit op je plek.
11. Iedereen neemt zelf een lessenaar mee, samen kijken is niet mogelijk en er zijn ook geen
lessenaars vanuit Scholen in de Kunst.
12. Zorg dat je altijd je eigen bladmuziek bij je hebt, samen kijken kan nu niet.
13. Toiletbezoek: ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
14. Na de repetitie pak je op je plek in en kun je, als de weg vrij is, naar buiten lopen.
15. Aan het einde van de repetitie vertrekt ieder via de buitendeur van de pastorie. Die is, met het
gezicht naar het altaar, links in de kerk.

