Infosheet C
 OVID-19
Repetitieruimtes
1.

SOCIAL DISTANCING:
1.1.
Respecteer de social distancing en gebruik de stoelen op 1,5m afstand.
1.2.
Respecteer de maximum capaciteit van de ruimte (zie deur).
1.3.
Plaats zangers en muzikanten met een blaasinstrument op grotere
afstand dan andere muzikanten (grotere luchtverplaatsing). 2 meter of
meer is aan te raden.
1.4.
Dit is een voorbeeld van een goede opstelling in de ruimte voor een
typische pop/rock opstelling:

2.

MATERIAAL EN DESINFECTIE:
2.1.
De ruimtes worden dagelijks gepoetst. De ‘High Touch’ oppervlakken
(deurklink, lichtschakelaar,…) worden meermaals per dag ontsmet.
2.2.
Trix doet een ontsmetting na gebruik van de zanginstallatie, de sleutel
van de repetitieruimte en de drum kits.
2.3.
Zorg voor eigen zangmicro’s. Indien niet mogelijk, zorgt Trix voor 3
micro’s per ruimte, zoals gebruikelijk. Voor zangmicro’s voorzien we
volgende ‘microquarantaine’: micro’s worden 3 dagen niet gebruikt en
op dag 4 ontsmet en opnieuw in roulatie gebracht.
2.4.
Elke muzikant raakt enkel het eigen instrument aan.
2.5.
Algemene (hand-)hygiëne: zie pag. 1 en de richtlijnen ter plaatse.

3.

VERLUCHTING:
3.1.
De deur dient gesloten te blijven tijdens een repetitie (geluidsoverlast)
en erna (anti-diefstal).
3.2.
De ruimtes worden verlucht via HVAC-systeem. Hierbij wordt 100%
verse buitenlucht aangevoerd. Er wordt ook extra verlucht vòòr en nà
een repetitie. Blokkeer de witte roosters in de muur niet.
3.3.
Bij lange repetities wordt aangeraden om regelmatig pauzes in te
lassen en de ruimte te verluchten door de deuren te openen. Let op je
materiaal!
3.4.
Ventilatie schema: dagelijks, 09:00 tot 02:00.

4.

Pauzes: met inachtneming van social distancing en best in openlucht (tuin).

5.

Zieke mensen mogen niet deelnemen aan een repetitie.

6.

Er wordt in eerste instantie gewerkt met aangepaste openingsuren. Check de
website voor laatste info.

7.

Samen repeteren kan zowel in amateur als (semi-) professionele context. In
elk geval is het een goed idee om je band op te nemen in je “sociale bubbel”.

8.

Een mondmasker dragen is verplicht in Trix. (2 uitzonderingen: als u zittend
iets consumeert in het café/tuin of bij “statische activiteiten” zoals repetities
en workshops, altijd met social distancing zoals hierboven beschreven.)

