Corona protocol Spel en Dans
7 februari 2022
Gebruik gezond verstand en discipline. Samen blijven we gezond!

Aanleiding
De aanleiding voor het nieuwe protocol is de recente persconferentie (dinsdag 25 januari) met een
versoepeling van de landelijke maatregelen. Een herstart van onze activiteiten is daardoor mogelijk,
zij het met de onderstaande aanpassingen.
Met de aanpassingen willen wij het plezier van de activiteiten mogelijk maken binnen een zo veilig
mogelijke setting.

Algemeen
-De QR code geldt voor al onze activiteiten in combinatie met geldige legitimatie. Deze wordt bij
entree gecontroleerd.
-Mondkapjes en 1,5 meter zijn verplicht tenzij men zit op de eigen plek. Wanneer men aan het
dansen is (Balfolk Zeist en Butterfly Dancing) mag deze ook af.
-De maximale capaciteit blijft met de huidige maatregelen ruim onder onze maximale capaciteit.
-In de keuken mag maar 1 persoon tegelijk (plus huisgenoten/vaste danspartners).
-Per toiletblok maar 1 persoon tegelijk, beide toiletblokken beschikbaar.

Butterfly Dancing werelddansles
-Heeft geen parendansen, maar kring- en rijdansen. Bij deze dansen zullen de dansers (net als in een
eerdere fase) geen handcontact hebben, maar op afstand dansen.

Balfolk dansavonden
-Vaste partner niet noodzakelijk, wisselen mag.
-Tijdens dansen of zittend mag het mondkapje af. Tenzij je danst dien je 1,5 meter afstand te
houden.
-Maximum aantal deelnemers per avond 12.
-Voor hen die vanwege de coronasituatie liever niet wisselen en afstand houden tot de andere
dansers kan men er voor kiezen om als koppel aan te melden. Een deel van de zaal wordt voor hen
afgebakend en heeft ook eigen stoelen.
-Dansers die individueel aanmelden zijn uiteraard niet verplicht te wisselen van partner, zoals dat
ook vóór corona altijd de vrije keuze was.
-Geadviseerd wordt meerdere keren op de avond de handen te wassen en/of te ontsmetten en vóór
vertrek naar Zeist een zelftest te doen.

Hobbyavond
-Iedere hobbyist heeft een eigen tafel die in blokken van 4-6 worden opgesteld (afhankelijk van
aanmeldingen).

Bordspelavond
-Tafels worden in blokken van 4 geplaatst met een verrijdbare plank voor het spelbord.
-Tijdens de activiteit heeft men een vaste plek en tegenspelers (3 à 4 spelers per tafel).

Miniatuurgames
-Tafels zijn breder dan regulier (twee witte tafels met lange zijde tegen elkaar).
-Het is niet de bedoeling om tijdens de activiteit rond te lopen, bij andere tafels te staan kijken etc.

Pathfinder
-Pathfinder ligt tijdelijk stil.

Algemene regels
Deelname
Aanmelden is verplicht via de signup website. De registratie wordt bewaard tot eind van de volgende
maand om bij een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD snel met de juiste personen
contact te kunnen opnemen.
Krijg je klachten, blijf dan thuis en meld je af.
Mocht je tijdens een activiteit symptomen krijgen neem dan het zeker voor het onzekere en ga naar
huis. Als de organisator vindt dat een deelnemer klachten heeft mag deze de deelnemer de toegang
weigeren of naar huis sturen. Hieraan moet de deelnemer gehoor geven.

Organisatie
Tijdens iedere activiteit heeft 1 organisator dienst. Overige aanwezige leden van de organisatie zijn
aanwezig als deelnemer. Krijgt de organisator tijdens of kort voor de activiteit klachten probeert deze
vervanging te regelen. Lukt het niet om minimaal 1 organisator aanwezig te zijn wordt, om
gezondheidsredenen, de activiteit geannuleerd of vervroegd afgebroken. Bij annulering vlak vooraf
aan de activiteit zal de organisator de betrokken proberen te bereiken.

Vragen bij binnenkomst
Bij binnenkomst zal iedereen gevraagd worden naar de gezondheid.

Handen wassen
Aanwezigen moeten met regelmaat de handen wassen, en als men spullen en oppervlakken
aangeraakt heeft moet men niet het gezicht aanraken.

Aanpassingen protocol
Het protocol zal aangepast worden wanneer de situatie hierom vraagt. Dit kan op basis van
overheidsinformatie zijn of nieuwe inzichten ter plaatse. Dus lees met regelmaat de aanwezige
documentatie door.

Gezondheidscheck
Doe vooraf aan aanmelding en voor vertrek richting onze locatie de onderstaande gezondheidscheck.
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of
docent niet aanmelden en naar de accommodatie komen. Ben je al aangemeld, meldt je dan af om
ruimte te bieden aan een ander.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/danspartner met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7
dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is
vastgesteld?
Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.

