
  
Protocol Cultuurbedrijf Noordoostpolder  

  

Cultuurbedrijf Noordoostpolder, het Centrum voor Cultuureducatie 

en Amateurkunst, is open en je bent van harte welkom bij de lessen 

en repetities. De veiligheid van zowel cursisten als onze 

medewerkers staat voorop. We volgen alle landelijk geldende 

maatregelen. Als er wijzigingen van maatregelen of activiteiten 

plaatsvinden, lees je dat zo spoedig mogelijk op onze website 

cultuurbedrijfnop.nl.  

  

Om veilig en vertrouwd lessen te kunnen volgen hanteren wij de 

volgende uitgangspunten van het RIVM. Wij vragen deelnemers om de basismaatregelen in acht te 

nemen: 

 Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 

 Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen en houdt deze afstand zo veel 

mogelijk in stand. 

 Schud geen handen. 

 Was vaak en goed je handen. 

 Hoest en nies in je elleboog. 

 Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

 

Binnen onze locaties hanteren wij de volgende specifieke maatregelen:  

  

Hygiëne en ventilatie 

Het gebouw wordt intensief schoongemaakt door onze schoonmakers en de conciërge zal regelmatig 

de toiletten, contactpunten en uitpaktafels (voor instrumenten) desinfecteren. Daarnaast zijn bij de in- 

en uitgang van het gebouw desinfectiemiddelen aanwezig om je handen te ontsmetten. Tevens is het 

nodig gebruikte instrumenten na afloop van de les te desinfecteren. Desinfectiemateriaal zal 

voorhanden zijn in de leskamers.  

 

Wij proberen zo veel mogelijk te ventileren. Hiervoor gebruiken wij de installaties in het pand en zullen 

wij regelmatig ramen open zetten.  

 

Mondkapjes  

Het dragen van een mondkapje is bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder verplicht (vanaf 13 jaar) totdat 

het coronatoegangsbewijs gecheckt is. Het coronatoegangsbewijs wordt bij het betreden van de 

lokalen/zalen gecheckt bij deelnemers, publiek en bezoekers vanaf 18 jaar. Wij stellen gratis 

mondkapjes beschikbaar, wanneer bezoekers hier niet over beschikken.  

 

Coronatoegangsbewijs 

Voor deelname aan een les of activiteit zijn deelnemers en publiek, boven de 18, verplicht om bij de 

ingang van de les/activiteit een coronatoegangsbewijs te tonen. Voor deelnemers en publiek onder de 

18 jaar geldt de coronatoegangsbewijs-plicht niet.  

 

Bezoekers en personeel binnen het gebouw  

Onze conciërges zijn uiteraard op locatie aanwezig. Het overige ondersteunende personeel zal een 

groot gedeelte van de tijd thuis werken. Bezoekers wordt gevraagd zich te melden bij de receptie. 

Maak vooraf een afspraak voor een bezoek. Omdat medewerkers ook veel vanuit huis werken 

voorkomt dat teleurstellingen.  

Cultuurbedrijf Noordoostpolder kan vanuit de geldende regels geen bezoekers toelaten zonder 

coronatoegangsbewijs .  



  

 

Orkesten, scholen en gezelschappen  

Orkesten, scholen en andere gezelschappen die bij ons ruimtes huren worden ontvangen in ons 

gebouw. Deze gezelschappen hanteren hun eigen veiligheidsprotocol. Uiteraard denken wij mee hoe 

we iedereen veilig kunnen ontvangen, passend bij de geldende maatregelen.  

  

1,5 meter afstand  

Binnen het gebouw hanteren we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand, dit is een dringend advies en 

geen verplichting. Er zijn geen looproutes in het gebouw aanwezig.  

  

Instrumenten uitpakken op de gang  

Het uitpakken van instrumenten gebeurt op de gang. De uitpaktafels staan op de gangen.   

  

Ventilatie  

De luchtcirculatie in het gebouw heeft onze aandacht. We hanteren hierbij de richtlijnen van het 

RIVM. We maken geen gebruik van zogenaamde ‘recirculatie’-technieken, wat betekent dat de lucht 

in ons gebouw niet wordt ‘hergebruikt’.   

  

Gezondheidsklachten  

Heb je verkoudheidsklachten, dan blijf je thuis. Heb je koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het 

hele gezin thuis. Dit geldt ook voor personeelsleden.  

 

Kunstuitleen 

De kunstuitleen is zonder afspraak geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag. Wij hanteren 

maximaal 1 klant.. Indien er al een klant bij de kunstuitleen is, verzoeken wij om buiten of in de hal te 

wachten. 

  

Heb je vragen, stel ze via de mail: info@cultuurbedrijfnop.nl. Wij helpen je graag.  

  

Tot gauw, in goede gezondheid!  

  

  


