CORONA Maatregelen
Zomerconcerten Openluchttheater Lochem 29 en 30 augustus
Op zoveel mogelijk uitingen (FB, website, op borden bij de ingang van het theater)
worden de Corona-maatregelen gecommuniceerd.
Reservering vooraf
1. Bezoekers reserveren van tevoren.
2. Kaartverkoop gebeurt uitsluitend via ons online-ticketssysteem Stager.
3. Geen kaartverkoop aan de deur.
4. Bezoekers worden allemaal geregistreerd. Alle e-mailadressen zijn bekend.

Hoe we ervoor zorgen dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en
afstand bewaard blijft

Maatregelen bij instroom
1. Bezoekers wordt verzocht ruim van tevoren naar het theater te komen om zo een piekinstroom
te voorkomen.
2. Er worden lijnen op de grond aangebracht op 1,5 meter zodat bezoekers in meerdere rijen
(op 1,5 meter van elkaar) en op gepaste afstand kunnen wachten.
3. Tickets worden gescand. Zo weten we precies wie er binnen is. Scannen gaat snel, dit voorkomt
opstoppingen en zorgt voor een snelle doorloop.
4. Mocht er onverhoeds toch een piekinstroom komen dan leiden wij een 2e stroom bezoekers via de
nood/zij-ingang aan de Onderlangd to nr 6 naar binnen. Dit is eenvoudig en snel te realiseren
omdat de tickets alleen gescand hoeven te worden bij binnenkomst.
5. Bij de wachtrijen worden borden geplaatst met de Corona-regels.
6. Er worden op meerdere plekken in en voor de ingang van het theater desinfecteerpunten geplaatst.
7. Om te voorkomen dat medewerkers persoonlijke eigendommen van een bezoeker moeten
aanraken (tassencontrole), worden alleen kleine tasjes toegestaan.

Maatregelen bij uitstroom
1. We zorgen voor een gefaceerde, gecontroleerde uitstroom.
We starten bij de onderste rij en laten bezoekers rij voor rij vertrekken via de trappen zowel links,
midden en rechts van de tribune naar beneden. Bezoekers kunnen onderlangs vertrekken door
het tunneltje via de kortste weg door de zij/noodingang aan de Onderlangs, het theater verlaten.
2. Er worden stewards ingezet om dit uit te leggen en het in-, en uitstroomproces te begeleiden.

NB Om tussen de 2 concerten in- en uitstroomproblemen te voorkomen is
voldoende tijd ingepland zodat bezoekers elkaar onmogelijk zullen kruisen
(zie tijdsplanning in de aanvraag).

Fietsenparkeerplaats / routing
Bij de ﬁetsenparkeerplaats, in het weitje aan de Onderlangs, tegenover de ingang van het theater,
is een loop- en ﬁetsrouting aangegeven en er wordt door onze stewards gelet op social distancing.

Hoe komen bezoekers op de goede manier op hun plaats en blijven daar?
1. Bezoekers lopen (in één richting) langs de uitgiftebar, achter het podium langs naar de tribune
waar ze worden geplaceerd door stewards.
2. Bezoekers kunnen bij de bar (een of ) meerdere drankjes kopen in de vorm van een blikje of (pet)ﬂesje.
Deze drankjes kunnen ze in een papieren tasje meenemen naar hun plaats.
We voorkomen op deze manier dat mensen als ze eenmaal op hun plaats zitten, naar de bar moeten
lopen om drank te halen. Als mensen toch nog wat willen nuttigen tijdens de voorstelling, kunnen zij
dit aangeven bij een van onze medewerkers. De bestelling zal dan worden bezorgd op de tribune/plaats.
3. Tijdens deze looproute wordt door stewards en middels borden gevraagd 1,5 meter afstand te houden.
4. Bezoekers worden via pijlen en door instructies van onze vrijwilligers/stewards verzocht de aangegeven
looproute te volgen.
5. De 1,5 meter plankjes (met bekerhouders) tussen de bezoekers houden bezoekers op gepaste afstand
van elkaar.

Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers 1,5 meter afstand houden?

Op de tribunes halen wij om en om een rij
bankjes weg (die worden ’omgeklapt, zie foto)
zodat er ruimte ontstaat.

Placeren
1. Bezoekers worden geplaceerd.
2. Op de tribunes halen wij om en om een rij bankjes weg zodat er ruimte ontstaat. (zie hierboven)
3. Bezoekers uit 1 huishouden mogen naast elkaar plaatsnemen. Tussen elk ‘huishouden’ wordt
een 1,5 meter-plank geplaatst om de afstand te bewaren.
Op de tribunes is op deze manier plek voor ± 220 personen.

Tussen elk bezoekersduo/ -huishouden plaatsen
we een 1,5 meter plank, tevens tafeltje met bekerhouders. Zo heeft iedereen een plek voor zijn
drankje en wordt gepaste afstand gewaarborgd.

4. Op het veld voor de tribunes worden biertafels met banken (één bank per tafel) geplaatst
waaraan maximaal 4 personen uit één huishoudens kunnen plaatsnemen.
5. Voor de uitgifte-bar worden tafels geplaatst om zo de afstand van1,5 meter te waarborgen.
6. Er worden stewards ingezet die erop toezien dat de 1,5 meter afstand wordt gehanteerd.
7. Er worden borden geplaatst met de oproep om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Muntverkoop
1. Bij de ingang worden munten verkocht. We werken met munten en betalen kan met PIN
om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. Dit vanwege de hygiëne.
2. Er kan alleen met PIN betaald worden.
3. Er worden kunststof spatschermen geplaatst voor de 2 baliemedewerkers die, op 1,5 meter van
elkaar, de munten verkopen.
4. Voor de munten-balie wordt een tafel van geplaatst die de 1,5 meter afstand waarborgt.
Er worden stewards ingezet die erop toezien dat de 1,5 meter afstand wordt gehanteerd.

Hoe zorgen we voor stromen van personen met betrekking tot sanitair?

Toiletten/Hygiëne
AFSTAND
1. Voor de ingang van de 2 bestaande toiletgebouwen worden lijnen op uitgezet op 1,5 meter waar
bezoekers eventueel moeten wachten totdat er een van de 2 toiletten vrij is. Zo kunnen inkomende
en vertrekkende toiletbezoekers elkaar op gepaste afstand passeren.
2. Voor de ingang van de 2 toiletgebouwen wordt een bord geplaatst met de Corona-regels:
• er mogen maximaal 2 mensen tegelijk in het toiletgebouw aanwezig zijn.
• handen desinfecteren voordat je naar binnen gaat.
• houd 1,5 meter aﬀstand van elkaar.
3. Het damestoiletgebouw:
Van de 5 damestoiletten zullen er 3 op slot gaan en worden voorzien van een rood kruis.
Er mogen (dus) maximaal 2 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Alleen op deze manier kan voldoende
afstand gehouden worden.
4. Het herentoiletgebouw telt 3 toiletten en 2 urinoirs. Van de toiletten zullen er 2 op slot gaan.
1 urinoir zal worden afgeplakt en deze wordt voorzien van een rood kruis. Er mag er dus maar
1 gebruikt worden. Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.

HYGIËNE
1. Voor de ingang van de toiletten wordt desinfecterende handgel geplaatst.
Bezoekers wordt verzocht deze te gebruiken voordat men gebruik maakt van het toilet.
2. Voor de ingang van de 2 toiletgebouwen wordt een bord geplaatst met de Corona-regels:
• er mogen maximaal 2 mensen tegelijk in het toiletgebouw aanwezig zijn.
• handen desinfecteren voordat je naar binnen gaat.
• houd 1,5 meter aﬀstand van elkaar.
3. De toiletten, kranen en deurklinken zullen tussentijds meerdere keren worden gedesinfecteerd.
4. Voor aanvang van een concert zijn alle toiletten, kranen, doorspoelknoppen en deurklinken
schoongemaakt en gedesinfecteerd.

CORONAREGELS
Schud geen handen
Hoest en nies in de elleboog
Blijf thuis bij (milde) klachten of koorts
Houd altijd 1,5 meter afstand
Volg de pijlen
Houd rechts aan
Wacht op een veilige plek bij het passeren
Met de trap omhoog heeft voorrang
Houd 4 treden afstand op de trappen
Raak zo weinig mogelijk aan
Desinfecteer je handen bij binnenkomst in het toiletgebouw

