December 2020
In de oefenruimtes van Sound Studio 10 gaan we met ingang van 19
november uit van de volgende voorschriften:
Regels voor binnenruimtes:
Binnen mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn, mits hierbij
1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen,
maar exclusief personeel. Voor Sound Studio 10 geldt in dat geval:
-

Ruimte 1; max. 4 personen
Ruimte 2; max. 6 personen
Ruimte 3; max. 10 personen
Zaal; max. 16 personen

Verder blijven uiteraard de reeds bestaande richtlijnen van kracht:
-

Kom alléén op afspraak
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
Houd 1,5m afstand
Desinfecteer/was je handen bij aankomst (gel vind je bij de bar en ook in de microfoonkistjes)
Hoest/nies in je de binnenkant van je elleboog
Betaal bvk. contactloos (pin/mobiel).

Mondkapjes:
Vanaf 1 december is het voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen in voor publiek
toegankelijke binnenruimtes. Ook in musea, monumenten, theaters en concertzalen draagt u een mondkapje
wanneer u staat (op een niet aangewezen plek) of loopt. Het mondkapje kan af als u op een aangewezen
(gereserveerde) plek zit of staat. U moet dan wel 1,5 meter afstand houden. Zodra u de aangewezen plek verlaat,
bijvoorbeeld voor toiletbezoek, dan zet u het mondkapje weer op.
Horeca:
Hiervoor verwijzen wij naar de horeca-regels van het RIVM
Ventilatie & hygiëne:
Elke oefenruimte wordt geventileerd d.m.v. een decentrale luchttoevoerunit die zorgt voor een permanente en
gecontroleerde toevoer van verse, gefilterde buitenlucht De maximale ventilatie-capaciteit per unit bedraagt 225
m3/uur. Luchttoevooer naar de centrale ruimte (zaal) bedraagt 315m3/uur. Alle ruimtes worden bovendien
regelmatig gelucht en schoongemaakt.
Betalen:
Om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, vragen we jullie om de ruimte door één persoon te
laten afrekenen!
Voor het overige houden wij ons aan het protocol van het KNMO
Tot zover weer de update. Zodra er wijzigingen zijn, wordt dit document bijgewerkt

