Nederlands
Studentenorkest
Corona Protocol NSO De Ring

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is een jong en landelijk
project orkest opgericht in 1952 en wordt ieder jaar opnieuw
samengesteld uit talentvolle studenten die zich naast hun studie aan
een hogeschool of universiteit op hoog niveau bezighouden met
klassieke muziek. Er wordt samengewerkt met ieder jaar wisselende
jonge solisten en componisten onder leiding van een gerenommeerde
dirigent.
Het NSO zal haar concerten geven in het topsportcentrum in Almere.
Hier zal ook het corona protocol van de zaal worden gehanteerd. Het
orkest zal genoeg ruimte hebben backstage voor eten, opslag van
instrumenten en kleedkamers. Deze kunnen niet worden betreden
door het publiek. Buiten de ingang, looppaden en tribune zal het
publiek ook niet verder aanwezig zijn op plekken binnen het
topsportcentrum waardoor besmettingen vanuit het publiek op orkest
uitgesloten zijn.

Door de COVID-19 pandemie zal het project er dit jaar anders uit
komen te zien. Een groot deel van de projectactiviteiten zullen in meer
of mindere mate worden aangepast om het risico op overdracht van
COVID-19 te minimaliseren. Het is de verantwoordelijkheid van alle
betrokkenen om de hoofdregels van het RIVM in acht te nemen.
- het protocol is specifiek gericht op de muzikale en
organisatorische activiteiten van het Nederlands
Studentenorkest
- De maatregelen van de Rijksoverheid worden scherp gevolgd
- in het geval van een besmetting wordt iedereen beschouwd als
een ‘overig’ contact.
- Desbetreffende gemeenten worden op de hoogte gesteld
- Het protocol is gebaseerd op relevante protocollen waaronder
die van FNV, KNMO en VSCD
- Wanneer gevaar voor de gezondheid dreigt, zal het project
geen doorgang vinden
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Protocol
Algemene hygiëne
- Er zijn veel hygiëne punten, waar desinfectiemiddel staat
- Sanitaire en contactoppervlakken zullen regelmatig
worden gereinigd
- Bij de ingang zal iedereen worden verzocht handen te
desinfecteren en er zal een laatste gezondheidscheck zijn.
- Medewerkers zullen altijd goed zichtbaar aanwezig zijn.
Licht, geluid en media
- NSO zal worden voorzien van licht door Lumiteus en
Amco Flashlight Utrecht en de infrastructuur wordt
geleverd door Focus Amsterdam.
- Voor het geluid zal er gebruik gemaakt worden van de
infrastructuur al aanwezig in het topsportcentrum. Bij de
opbouw zal er geen contact zijn met het orkest.
EHBO
De 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. De actuele
RIVM-richtlijnen worden gevolgd, waarbij alle restricties in
verband met het voorkomen van verspreiding van het
Coronavirus zoveel mogelijk in acht worden genomen.
Horeca
Er zal geen catering op locatie zijn
Kaartverkoop
- De ticketverkoop zal uitsluitend online zijn. .
- Een groepsreservering is alleen mogelijk wanneer het gaat
om 1 huishouden.
- Na een reservering onvangt u een bevestigingsmail met
de gereserveerde kaarten.
- U zult een servicemail ontvangen in de week voor het
concert met hierin informatie over de looproutes,
ingang(en) en een link naar het coronaprotocol van het
Topsportcentrum. Hierin zal ook beroep worden gedaan
op uw verantwoordelijkheid als bezoeker. U wordt
verzocht thuis te blijven bij gezondheidsklachten.
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Parkeren
Op het parkeerterrein zullen indien nodig rijroutes aangegeven
zijn en parkeerplekken zullen worden afgezet om voldoende
afstand te kunnen houden.
Binnenkomst bezoekers
- Bij de ingang zal een laatste gezondheidscheck zijn.
- Bij de kaartcontrole zullen duidelijke vakken aangegeven
zijn die de 1,5 meter aanduiden.
- Er zullen medewerkers aanwezig zijn die dit handhaven
Route
Er zullen looppaden worden aangegeven om de 1,5 meter
afstand te kunnen garanderen. Smalle paden voor
eenrichtingsverkeer en bredere paden waarbij iedereen elkaar
kan passeren op 1,5 meter afstand met aangegeven
looprichtingen.
Na afloop van het concert zal u deze gefaseerd kunnen verlaten.
Sanitair
- De gang naar het sanitair zal eenrichtingsverkeer zijn. Het
sanitaire wordt vooraf en na afloop van het concert
grondig gereinigd.
- Er zal zeep en desinfectiemiddel bij de wasbakken staan.

