
Corona - Gedragscode


- Je komt NIET naar de repetitie wanneer jij of je naasten symptomen vertonen in de 
laatste 7 dagen ! 
koorts, hoesten, gevoel van kortademigheid, meer slijmen dan normaal bij het hoesten, 
spierpijn, neusloop of verstopte neus, keelpijn, verminderde geur of smaak, braken

- bij Covid-19-positieve test binnen de 14 dagen na een repetitie is er een 
meldingsplicht aan het bestuur. 

- repetitie van 20 - 22u , in de grote St Clemenskerk. ingang langs voorzijde 

- we kunnen zingen zonder mondmasker wanneer we aan onze stoel zitten/staan. 
Zolang je in de kerk niet neerzit, worden de maskers wel gedragen.  je brengt je eigen 
masker mee. Als je je masker vergeten bent, kan je ééntje kopen van het koor 
voor 0,20 euro.  

- we laten telkens 1 stoel tussen de zangers en de rijen geschrankt achter elkaar. 

- de dirigent staat op ruim 3m 

- Aan de ingang van de kerk zal ontsmettende handgel voorzien worden, gelieve 
deze te gebruiken bij aankomst en vertrek. 

- Je brengt deze gedragscode ondertekend mee de eerste keer dat je naar de 
repetitie komt .  

- als je printer stuk is, we hebben er enkele aan de ingang, die je ondertekent met JE 
EIGEN STILO 

- Je aanwezigheid wordt genoteerd en je controleert je contactgegevens.

- we nemen foto’s van de zitplaatsen zodat we de nauwste contacten in kaart kunnen 

brengen, indien nodig. 

- voorzie warme kledij.

- Tijdens de pauze worden de deuren open gezet. En er is geen verwarming in de kerk.  

- het is niet toegestaan om van stoel te wisselen voor of tijdens de repetities. op 
basis van de ingeschreven mensen worden de stoelen voorzien. We ontsmetten te 
stoelen voor- en nadien. 

- korte pauze van 10 min, breng je eigen watertje mee. 

- Indien tijdig meegedeeld, en indien mogelijk, print je eigen partituren. Het bestuur deelt 
volgens hygiënische maatregelen desnoods zelf uit. 


- Verdere instructies voor oa het gebruik van de toiletten, worden ter plaatse 
opgehangen. waar ook ontsmettingsgel staat en je zelf met de aanwezige spuit de 
deurklinken etc ontsmet 



- er is geen mogelijkheid tot een gezamenlijk drankje na de repetitie. 


Algemene regels (die je na 1,5 jaar al wel kent):  
verder vragen we jullie om je gezond verstand te gebruiken voor, tijdens en na de 
repetities.

Daarbij ook steeds de algemene hygiene-regels in acht nemend: 

- Was/ontsmet regelmatig je handen

- hoest of nies in papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog

- gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

- blijf thuis als je ziek bent

- raak je gezicht zo weinig mogelijk aan

- vermijd fysiek contact met anderen

- houd minstens 1,5m afstand. 


Dit klinkt allemaal streng en niet erg gezellig. Maar het is beter dan thuis zitten. Hopelijk is 
dit de definitieve opstap naar een beter jaar. Wij hebben er alvast zin in !  


Zoals steeds bij vragen, opmerkingen, of problemen kunnen jullie bij ons terecht. 

De corona-coördinator is voorzitter Herman Devyver 0487/ 48.29.32

devyver.loits@telenet.be  of ruusbroeckoor@gmail.com
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