Covid-19 richtlijnen majorettenkorps
➢ Als je ziek bent verwittig je jouw instructrice en kom je niet naar de activiteit (repetitie/uitstap).
(Lotte Blondeel : tel 0468/21.47.42 - Tessa De Smet : tel 0485/66.65.11 - Hanne Blondeel : tel 0468/13.37.86)

➢ Als je besmet bent met Covid-19 verwittig je jouw instructrice : je bent dan uiteraard niet toegelaten
op repetities of uitstappen voor een aantal weken (afstemmen met jouw instructrice op dat moment).
➢ Als je AFwezig zal zijn, verwittig je altijd voordien jouw instructrice.
➢ Je volgt de richtlijnen ter plaatse aan het repetitielokaal of van de organisatoren van de activiteit.
➢ Je wast of ontsmet je handen vóór en na elke activiteit.
➢ Je dient altijd de social distancing afstand van min 1,5 meter te respecteren tijdens activiteiten.
➢ Je gebruikt enkel je eigen majorettestick (individueel herkenbaar gemerkt).
➢ Persoonlijk mondmasker is aangeraden maar niet verplicht.

Covid-19 richtlijnen (jeugd)drumband
➢ Als je ziek bent verwittig je jouw instructeur en kom je niet naar de activiteit (repetitie/uitstap).
(Louis Snauwaert : tel 0479/51.30.42 - Thierry Mannens : tel 0476/75.49.29)

➢ Als je besmet bent met Covid-19 verwittig je jouw instructeur : je bent dan uiteraard niet toegelaten
op repetities of uitstappen voor een aantal weken (afstemmen met jouw instructrice op dat moment).

➢ Als je AFwezig zal zijn, verwittig je altijd voordien jouw instructeur.
➢ Je volgt de richtlijnen ter plaatse aan het repetitielokaal of van de organisatoren van de activiteit.
➢ Je wast of ontsmet je handen vóór en na elke activiteit.
➢ Je dient altijd de social distancing afstand van min 1,5 meter te respecteren tijdens activiteiten.
➢ Er worden geen instrumenten doorgegeven zonder ontsmetting tussendoor.
➢ Extra veiligheidsmaatregelen voor (gedeelde) slagwerkinstrumenten : ontsmetting na elk gebruik.
➢ Persoonlijk mondmasker is aangeraden maar niet verplicht.

Covid-19 richtlijnen (jeugd)orkest
➢ Als je ziek bent verwittig je de dirigent kom je niet naar de activiteit (repetitie/uitstap).
(Hans Vuylsteke : tel 0473/58.88.00)

➢ Als je besmet bent met Covid-19 verwittig je de dirigent : je bent dan uiteraard niet toegelaten op
repetities of uitstappen voor een aantal weken (afstemmen met jouw instructrice op dat moment).

➢ Als je AFwezig zal zijn, verwittig je altijd voordien de dirigent.
➢ Je volgt de richtlijnen ter plaatse aan het repetitielokaal of van de organisatoren van de activiteit.
➢ Je wast of ontsmet je handen vóór en na elke activiteit.
➢ Je dient altijd de social distancing afstand van min 1,5 meter te respecteren tijdens activiteiten
(OPGELET : voor blazers geldt zelfs min 2 meter !).
➢ Er worden geen instrumenten doorgegeven zonder ontsmetting tussendoor.

➢ Extra veiligheidsmaatregelen voor (gedeelde) slagwerkinstrumenten : ontsmetting na elk gebruik.
➢ Persoonlijk mondmasker is aangeraden maar niet verplicht voor percussionisten en dirigent.
➢ 65+-ers en mensen die tot een risicogroep behoren, raadplegen eerst de behandelende arts of
huisarts, vooraleer deel te nemen aan activiteiten.

