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Protocol gebruik faciliteiten Theater Ins Blau 
Oktober 2020 
 
Vanaf 1 juni is Theater Ins Blau weer open voor evenementen. 
De maximale capaciteit van de theaterzaal ivm de maatregelen COVID-19 virus is 30. 
Vanaf 14 oktober zijn de foyer en bar tot nader orde gesloten. 
 
 
Wij willen onze gebruikers en het publiek een veilige omgeving bieden.  
Met dit protocol geven we onze gebruikers richtlijnen hoe, rekening houdend met de 
RIVM maatregelen, zij hun evenement kunnen organiseren en hun bezoekers gastvrij 
kunnen ontvangen in Theater Ins Blau. 
 
Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk. Dit 
protocol zal worden aangepast aan eventueel veranderende inzichten en richtlijnen 
vanuit overheid en RIVM. 
 
 
Dit protocol bestaat uit de volgende onderdelen 
 

1. Begrippen in dit protocol 
 

2. Werking protocol 
 

3. Algemene richtlijnen 
 

4. Richtlijnen per onderdeel 
a. Richtlijnen ontvangen publiek 
b. Richtlijnen medewerkers achter de schermen (techniek, bespeler) 
c. Richtlijnen horecafaciliteiten 
d. Richtlijnen schoonmaak 
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1. Begrippen in dit protocol voor veilige en verantwoorde heropening van 

theaters 
 
Gebruiker: organisator evenement, verantwoordelijk voor uitvoering van dit protocol 
tijdens het gebruik van Theater Ins Blau 
 
Bespeler: uitvoerenden die op toneelvloer/podium staan 
 
Capaciteit: het maximum aantal bezoekers dat op enig moment wordt toegelaten, is 
gebaseerd op anderhalve meter afstand.  De maximale capaciteit wordt geborgd door 
een verkooplimiet van tickets op datum en aanvangstijd via een online of telefonisch 
reserveringssysteem.  
  
Groep: personen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid 
vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten. 
  
Theater: theaterzaal 
  
Desinfectie: desinfectie is een methode met speciale middelen die in specifieke 
situaties wordt toegepast om het aantal bacteriën of virussen te verminderen om zo 
kruisbesmetting te voorkomen. 
  
Gezelschap: bespelers en hun (staf) medewerkers. 
 
Hygiënemaatregelen: het gaat hier in ieder geval om de richtlijnen die door het RIVM 
zijn opgesteld  ter voorkoming van infecties 

1. Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. 
2. Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.  
3. Was regelmatig je handen (minimaal 6x per dag) per keer minimaal 20 seconden 

met water en zeep, waarna handen gedroogd worden met papieren handdoek of 
blazer.   

4. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  
5. Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct 

weg in een afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.   
 
Maatregelen bij gezondheidsklachten: het gaat hier in ieder geval om het volgende 
gezondheidsklachten 

1. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!   

2. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 
benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.  

  
Persoonlijke beschermingsmiddelen: persoonlijke beschermingsmiddelen betreffen 
handschoenen,  mondkapjes en fysieke afscherming.   
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Placeren: het toewijzen van zitplaatsen aan bezoekers, zowel administratief als fysiek 
 
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
 
Schoonmaken: dagelijkse reiniging van het theater volgens het reguliere 
schoonmaakprogramma, met tijdens de corona-periode extra aandacht voor 
contactoppervlakken en aanraakpunten, zoals deurklinken, armleuningen, tafels. Dit kan 
volgens de reguliere wijze, zowel met de traditionele methode als met de 
microvezelmethode.  
  
Volgen van richtlijnen: de actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne 
vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. In aanvulling worden 
richtlijnen van de betreffende veiligheidsregio gehanteerd. Bezoekers, medewerkers, 
bespelers en leveranciers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek 
nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden. 
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2. Werking protocol 

Dit protocol maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het huurcontract dat tussen Theater 
Ins Blau en gebruiker is afgesloten. Dit geldt ook voor contracten die voor 1 juni 2020 
zijn afgesloten en betrekking hebben op een evenement na 1 juni 2020. 
 
Het kunnen voldoen aan de richtlijnen in dit protocol is voorwaarde voor een veilig en 
verantwoord gebruik van de faciliteiten van Theater Ins Blau. 
 
Uitgangspunt is dat dit protocol helder en hanteerbaar is voor alle gebruikers van 
Theater Ins Blau. 
Gebruiker dient voor specifieke zaken van haar evenement eventueel een nadere 
uitwerking van dit protocol te maken en dit te communiceren met Theater Ins Blau. 
Afwijkingen van dit protocol zijn volledig voor rekening en risico van de gebruiker, 
Theater Ins Blau wijst iedere vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af bij 
afwijkingen van dit protocol door gebruiker, zonder voorafgaande toetsing en 
toestemming. Boetes en andere (gerechtelijke) gevolgen van het afwijken door 
gebruiker van dit protocol, waaronder uitdrukkelijk begrepen -maar niet beperkt tot- 
gedwongen sluiting, zullen onverkort worden verhaald op gebruiker. 
 
 
Eventuele aanpassingen van het protocol worden met gebruiker direct 
gecommuniceerd. 
De meest actuele versie is ook op de website van Theater Ins Blau onder Zakelijk terug 
te vinden. 
 
Dit protocol is gebaseerd op PROTOCOL HEROPENING THEATERS EN CONCERTZALEN 
Versie 7.1 - 22 mei 2020 van de VSCD aangevuld met het PROTOCOL VEILIG 
ORGANISEREN VAN EN DEELNEMEN AAN ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN van 
Eventplatform d.d. 15 juni 2020.  
Bij gebruik van horecafaciliteiten dient ook het Protocol heropening horeca van KHN 
d.d. 22 mei 2020 gehanteerd te worden. 
 
Dit protocol zal worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is 
daarmee een levend document.  
 
Belangrijk om op te merken is dat dit document geen juridische status heeft. Het is een 
richtlijn, gebaseerd op informatie welke bij de VSCD nu bekend is. Wettelijke regels zoals 
(lokale/regionale) noodverordeningen, ARBO regels etc. blijven onverkort van 
toepassing. 
Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast 
en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels 
kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven. 
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3. Algemene richtlijnen 
 

  
Algemene 
maatregelen 
voor gebruik 
Theater Ins Blau 

 

 In Theater Ins Blau hangen instructies en communicatiemiddelen 
bij de ingang van het theater en op diverse plekken binnen.  Op 
een aantal plekken kan dit zijn in vorm pictogrammen. 

 Gebruiker dient voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar 
te stellen aan haar medewerkers. 

 Gebruiker vraagt haar medewerkers een mondmasker te dragen 
als zij publieksfuncties uitvoeren. 

 Gebruiker zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan 
houden in de ruimten van Theater Ins Blau. Dit geldt niet voor 
kinderen van 12 jaar en jonger. 

 Binnen de verschillende ruimtes van Theater Ins Blau gelden 
maximum aantallen personen. Deze maxima worden van 
overheidswege bepaald, via de geldende noodverordening van 
de veiligheidsregio.  

 Maximum aantal personen per ruimte staat vermeld op eerste 
pagina van dit protocol. 

 Theater Ins Blau heeft kuchschermen bij de kassa- en 
receptiebalie en de bar in de bovenfoyer geïnstalleerd. 

 Gebruiker zorgt dat medewerkers op veilige wijze ticketcontroles 
kunnen uitvoeren. 

 Gebruiker zorgt ervoor dat de algemene hygiënevoorschriften 
van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.  Gebruiker 
verschaft op diverse plekken (ingang, toiletten, foyer, 
kleedkamers) voldoende desinfecterende handgel, zeeppompjes, 
papieren handdoekjes en oppervlaktesprays. Indien gewenst kan 
Theater Ins Blau genoemde middelen (tegen kostprijs) verzorgen.  

 Gebruiker draagt zelf zorg voor schoonmaak van de 
contactoppervlakken, zoals deurknoppen en trapleuningen 
tijdens haar evenement. 

 Houd zoveel mogelijk deuren open, tijdens in- en uitloop van 
publiek. 

 Bied geen pauze aan tijdens het evenement. 
 Verblijf in de gang is niet mogelijk voor, na of tijdens het 

evenement. Theater Ins Blau heeft hiertoe stoelen en tafels 
verwijderd. 

 Gebruiker roept bezoekers en/of medewerkers op om bij 
gezondheidsklachten niet te komen en behoudt het recht voor 
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om bezoekers en/of medewerkers toegang tot het bedrijf te 
weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. 

 Gebruiker instrueert bezoekers, medewerkers en bespelers om 
gedurende de spits het openbaar vervoer zoveel mogelijk te 
vermijden.  

 Theater Ins Blau heeft routes uitgezet en placering in de 
theaterzaal gemaakt. Gebruiker kan op basis hiervan routes 
communiceren met haar bezoekers en een zaalplan maken voor 
de reserveringen. 

 Gebruiker communiceert updates van deze afspraken zo snel 
mogelijk met medewerkers en bezoekers.   

 Gebruiker traint of instrueert haar medewerkers zoveel mogelijk 
om bovengenoemde punten op juiste wijze uit te voeren.  

 Gebruiker stelt een Coronaverantwoordelijke aan, 
verantwoordelijk voor maatregelen en de handhaving ervan. 
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4. Richtlijnen per onderdeel 
 

a. Richtlijnen ontvangen bezoekers 
Maatregelen 
bezoekers  
-voorafgaand 
aan het 
evenement 

 

 Aankoop van het toegangskaartje of reserveren van plek kan 
vooraf alleen online via website van het theater of 
website/telefonisch gebruiker. Bij hoge uitzondering kunnen 
bezoekers bij de kassa contactloos afrekenen (pin of mobiel).   

 Gebruiker vermeld op haar website de richtlijnen voor het 
theaterbezoek (in korte, heldere bewoordingen). Eventueel 
aangevuld met een instructievideo. Op website Theater Ins Blau 
zijn eveneens de richtlijnen te lezen. 
(https://theaterinsblau.nl/bezoekers/bezoekersprotocol-theater-2020 
) 

 Reserveren van kaarten is in principe ongeplaceerd. Gebruiker 
moet zelf bezoekers een plaats toewijzen, met inachtneming van 
de voorgeschreven benodigde afstand tussen bezoekers. De 
tribune van Theater Ins Blau heeft een vaste indeling, die 
rekening houdt met de 1,5 meter tussen huishoudens van 1, 2 of 
3 personen. Gebruiker ontvangt een plattegrond om de 
bezoekers te kunnen placeren  

 Een groepsreservering is uitsluitend mogelijk, indien bezoekers 
gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid 
vormen. De groep verklaart zelf aan deze criteria te voldoen.  

 Gebruiker vraagt bezoekers akkoord te gaan met de 
hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten 
als aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden.  

 Gebruiker vraagt haar bezoekers een mondmasker te dragen bij 
binnenkomst theater totdat zij zitten op hun plaats in de 
theaterzaal. Bij het verlaten van de zitplaats is eveneens het 
verzoek het mondmasker weer te dragen totdat de bezoeker het 
theater heeft verlaten 

 Gebruiker maakt duidelijk dat mensen in groepen kunnen komen 
en naast elkaar kunnen zitten, mits ze een gezamenlijk 
huishouden voeren of een sociale eenheid vormen. Het 
maximum aantal voor een groep is drie. 

 Gebruiker stuurt de bezoeker na de reservering een mail met de 
gereserveerde kaarten/plaatsen en verzoekt deze te printen of te 
downloaden op de mobiele telefoon. Geef daarbij een instructies 
hoe deze gecontroleerd gaan worden in het theater. 

 Gebruiker stuurt de bezoekers een servicemail, drie dagen 
voorafgaand aan het evenement, met informatie over de 
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looproutes/ingangen in het theater. Deze route/ingang staat 
(indien haalbaar) ook vermeld op het ticket. In deze servicemail 
zit een link naar een beknopt protocol. Gebruiker kan ook werken 
met een tijdslot of een eigen instructievideo toevoegen. 

 Beschrijf in de servicemail dat Gebruiker de voorwaarden schept 
voor een veilige bijeenkomst en dat de verantwoordelijkheid voor 
het naleven van de regels ook bij de bezoeker ligt. Vraag de 
bezoeker om thuis te blijven bij gezondheidsklachten 
(verkoudheid en/of koorts). 

 Overweeg te werken met een (aankomst)tijdslot voor bezoekers.   
 
 

Maatregelen 
bezoekers  
-bij aankomst in 
het theater en 
tijdens het 
evenement 

 

 In het theater worden bezoekers geïnformeerd door de 
instructies die bij ingang en op andere plaatsen hangen.  

 Check bij bezoekers bij de ingang van het theater of men geen 
gezondheidsklachten heeft die COVID-19 gerelateerd kunnen 
zijn, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 
benauwdheid.  

 

 Gebruiker informeert bezoekers bij de ingang van het theater 
over de looproute die men moet nemen. 

 Gebruiker zorgt dat medewerkers van Gebruiker herkenbaar zijn. 
 Gebruiker zorgt voor kaartcontrole, met inachtneming van 1,5 

meter afstand. Hiertoe zijn duidelijke instructies aanwezig en zijn 
schermen geplaatst bij de kassa.  

 Garderobe mag niet gebruikt worden. Gebruiker meldt dit aan 
bezoekers. Jassen/tassen gaan mee de zaal in en worden zodanig 
opgevouwen neergelegd dat ze geen gevaar vormen bij een 
calamiteit. 

 Horecavoorziening is voorafgaand aan en na afloop van het 
evenement alleen open indien gebruiker een oplossing heeft 
uitgewerkt passend binnen het horecaprotocol van KHN. 
Vanaf 14 oktober 2020 is de horecavoorziening gesloten 

 Gebruiker begeleidt bezoekers middels looproutes, eventueel via  
verzamelplekken, naar hun plaats in de zaal.   

 Leden van een groep kunnen naast elkaar plaatsnemen. 
(Maximaal 3). 

 Gebruiker instrueert bezoekers over de regels die in de zaal 
gelden. Geef ook aandacht aan het verlaten van de zaal en het 
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eindapplaus (waarbij iedereen wordt verzocht te blijven zitten 
i.p.v. te gaan staan). 

 Gebruiker informeert bezoekers over gebruik van sanitaire 
voorzieningen. Deze zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken 
(max. aantal bezoekers, niet blijven hangen in de ruimte bij de 
wasbakken, begeleiden van bezoekersstromen). Niet alle 
toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn. 

 Gebruiker zorgt voor begeleiding van publieksstromen bij 
toiletgebruik. 

 Op de toiletten zijn reinigingsmiddelen beschikbaar, zodat 
bezoekers zelf de toiletbril kunnen desinfecteren. 

 Gebruiker maakt bezoekers duidelijk dat de toiletten tijdens het 
evenement niet gebruikt kunnen worden, alleen in noodsituaties. 
Bezoekers kunnen daarna niet terugkeren naar hun 
oorspronkelijke plaats. 

 Begeleid bezoekers na het evenement bij het verlaten van de zaal 
via een duidelijk aangegeven éénrichtingsroute. 

 Instrueer bezoekers dat ze altijd de aanwijzingen van het 
personeel moeten opvolgen. 

 
 

Maatregelen –  
na vertrek van 
bezoekers 

 

 Reinig en desinfecteer alle contactoppervlaktes (zoals 
deurknoppen, kranen, deurposten, trapleuningen etc.), maar ook 
het sanitair, zodra de bezoekers het theater hebben verlaten. 

 Bespreek met medewerkers en Theater Ins Blau je bevindingen 
en eventuele aanpassingen, 

 Stuur, indien haalbaar, een korte aftersalesmail naar bezoekers 
die geweest zijn en vraag daarbij naar hun bevindingen rond 
deze bijzondere situatie in het theater en mogelijke klachten of 
tips. 
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b. Richtlijnen medewerkers achter de schermen 

 
Maatregelen op 
de werkvloer en 
tijdens het werk 

 

 Stel vanuit de Gebruiker een coronaverantwoordelijke aan op de 
werklocatie. 

 In het theater worden bespelers en technici geïnformeerd door 
de instructies die bij ingang en op andere plaatsen hangen.  

 Stel al het mogelijke in het werk om bij werkzaamheden zoals 
laden en lossen, bouwen en breken en assistentie van 
theatertechnici tijdens het evenement de 1,5 meter afstand te 
respecteren.  

 Stel persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking (zoals 
handschoenen en mondkapjes), indien de 1,5 meter niet 
gewaarborgd kan worden 

 Garderobe mag niet gebruikt worden. Gebruiker meldt dit aan 
bespelers. Jassen/tassen gaan mee de kleedruimte in en worden 
zodanig opgevouwen neergelegd dat ze geen gevaar vormen bij 
een calamiteit. 

 Gebruiker informeert bespelers en technici bij de ingang van het 
theater over de looproute die men moet nemen. 

 Gebruiker zorgt dat medewerkers van Gebruiker herkenbaar zijn. 
 Probeer samenwerken binnen 1,5 meter te minimaliseren en 

wees streng op hygiëne-eisen conform RIVM richtlijnen. 
 Splits groepen tijdens pauzes. 

 
 Bespelers kunnen geen gebruik maken van de foyer. Eten en 

drinken dient met in achtneming van de maatregelen in 
kleedruimtes plaats te vinden. Organiseer de uitgifte van drank 
en voeding in de backstage conform het horeca protocol.   

 Beperk contacten met externe relaties. 
 Bespelers, medewerkers, technici kunnen alleen van toiletten 

backstage gebruik maken 
 Op de toiletten zijn reinigingsmiddelen beschikbaar, zodat 

gebruikers zelf de toiletbril kunnen desinfecteren. 
 Instrueer alle medewerkers dat ze altijd de aanwijzingen van het 

personeel moeten opvolgen. 
 Werk zoveel mogelijk in dezelfde teams, zodat medewerkers niet 

telkens met anderen in contact komen. 
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Maatregelen 
voor BHV-
medewerkers 

 

 Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door 
de betreffende relevante organisaties wordt opgesteld 
(bijvoorbeeld Rode Kruis, Oranje Kruis, NIHBV).  

 Daar waar bij hulpverlening contact niet voorkomen kan worden, 
zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kan 
bestaan uit mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.  

 Volg de actuele RIVM-richtlijnen, waarbij alle restricties in 
verband met het voorkomen van verspreiding van het 
Coronavirus zoveel mogelijk  in acht worden genomen.   

 
 

Veilige op- en 
afbouw van 
bijeenkomsten 

 

Vooraf  
 minimaal 1 week voor de bijeenkomst deelt de gebruiker een 

draaiboek met alle betrokkenen met onder andere:  
o Tijdschema voor op- en afbouw  
o Volgorde van aankomst en vertrek van leveranciers, bespelers, 
techniek op basis van tijdschema.  
Bijvoorbeeld bij opbouw: eerst audiovisuele techniek, daarna 
inrichting, daarna catering en andere leveranciers. Bij afbouw 
andersom. Een beperkt aantal disciplines kunnen tegelijkertijd 
op- en afbouwen, 1 persoon per 10 m2, is leidend in op- en 
afbouw.  
Op- en afbouw per ‘vak’ inrichten om richtlijnen te waarborgen.  
Voor de bijeenkomst meldt de gebruiker het aantal betrokken 
medewerkers die de op- en afbouw verzorgen.  
o Tekeningen met indeling van de locatie zijn onderdeel van het 
draaiboek.  

 
 

Veilige op- en 
afbouw van 
bijeenkomsten 

 

Tijdens Voor iedereen geldt: 
Reis bij voorkeur met eigen vervoer naar de locatie.  
Indien OV: volg de richtlijnen van de vervoersmaatschappij op.  
Houdt bij reizen met meer dan twee personen in ieder geval 1,5 
meter afstand.  
Houdt de bedrijfsbus schoon en geventileerd. 
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 Volg de vooraf ontvangen instructies en richtlijnen van de Locatie 
en Organisator strikt op. Bewaar de richtlijnen in de bedrijfsbus 
en in de opbouwdocumentatie. 

 Houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen met collega's en 
andere leveranciers. Voer werkoverleg op minimaal twee 
armlengtes van elkaar 

 Werk zoveel mogelijk alleen.  
 Laat alle technici met handschoenen werken. 
 Reinig materiaal dat ook door anderen wordt gebruikt (zoals 

gereedschap) direct na gebruik. Desinfecteer materialen en 
producten met schoonmaakalcohol van 70 % (IPA). Houd 
bedienpanelen van hijsinstallatie, lichttafels, mengtafels, 
toetsenborden etc., schoon. 

 Dozen, kisten e.d. zijn zoveel mogelijk verrijdbaar (indien te 
zwaar) en worden door zo min mogelijk mensen aangeraakt.  

 Crewcatering: medewerkers nemen zelf een eetpakketje mee, of 
er zijn ingepakte eetpakketjes op locatie.  
- Gezamenlijk eten is volgens de 1,5 meter regel  

  
  
Algemene 
maatregelen  
op het toneel 

De 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd door middel van een 
tekening van opstelling en verblijfspositie van betrokken 
medewerkers. 

 We verwijzen naar het protocol dat geldt voor de bespelers. 
 Rond de productie op het toneel worden aanpassingen gedaan, 

die zoveel mogelijk in lijn zijn met de 1,5 meter samenleving. 
 Wanneer minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, 

wees dan extra alert en maak vooraf afspraken met de bespelers 
hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de 
richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.  

 Instrueer bespelers en techniek dat ze altijd de aanwijzingen van 
het personeel moeten opvolgen. 

 Alle veiligheidsregels en maatregelen die gelden voor bezoekers 
en medewerkers, worden ook toegepast op de bespelers op het 
toneel. 

 Garandeer ook 1,5 meter afstand tussen bespelers en het 
publiek. 
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c. Richtlijnen Horecafaciliteiten 
De foyer en bar zijn vanaf 14 oktober 2020 tot nader orde gesloten 
 

Openen Bar  
 Zorg dat iedereen in de foyer/bar zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel achter als voor de 
bar. Dat geldt voor medewerkers en gasten,. 

 Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot 
waarborgen van de 1,5 meter. 

 Reinig tafels en stoelen en bar grondig als gasten de foyer 
hebben verlaten. 

 Werk zoveel mogelijk alleen achter de bar  
 Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen 

(bijvoorbeeld handen wassen) die zij in acht moeten nemen, 
voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
desinfecterende middelen en eventueel mondkapjes en 
handschoenen). 

 Reinig materiaal en werkoppervlakten dat ook door anderen 
wordt gebruikt direct na gebruik. Desinfecteer  materialen en 
producten met schoonmaakalcohol van 70 % (IPA). Zoals 
koffieautomaat, kassa en pinautomaat, flesopener. 

Bezoekers Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. 
Uitzonderingen: 
→ Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, tenzij het 
gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen 
bestaat. 

 Was bij binnenkomst grondig je handen. 
Was na het toiletbezoek grondig je handen. 

 Betaal contactloos (pin of mobiel). 
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d. Richtlijnen schoonmaak 
 

Schoonmaak  
 Alle gebruikte ruimten, alsmede de sanitaire voorzieningen, 

worden vooraf schoongemaakt door Theater Ins Blau. Gebruiker 
maakt alle gebruikte ruimtes, alsmede de sanitaire voorzieningen 
schoon na afloop van het evenement. 

 Extra schoonmaak door Gebruiker gebeurt op aangeven van 
zijn/haar coronaverantwoordelijke(n) en toezichthouders. 

 Contactpunten zoals deurklinken, andere handcontactpunten, 
trapleuningen, tafels en bar worden door Gebruiker tenminste 2x 
per dagdeel met desinfecterende middelen gereinigd. 

 


