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Coronaprotocol en briefing achterhuis 
 

Dit protocol is van toepassing voor iedereen die het achterhuis van De Lawei bezoekt. Het 
uitgangspunt zijn de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zijn aangevuld met bepalingen uit 
de protocollen van VSCD, VPT en NAPK. Hiermee waarborgen wij de veiligheid en gezondheid 
van zowel bezoekers, publiek als medewerkers. De protocolbepalingen zijn leidend; we wijken 
hier niet van af. Hieronder lees je de implementatie van de regels. 
 
Graag vragen wij iedereen om zijn of haar medewerking. 
 

 

RIVM richtlijnen  
 

o Wanneer je last hebt van gezondheidsklachten* kom je niet naar De Lawei: 
*verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhogen/koorts? 
 

o Houd je aan de hygiënemaatregelen: was vaak je handen, nies en hoest in je elleboog, gebruik 
papieren zakdoekjes en schud geen handen.  
 

o Er wordt 1,5 meter afstand tot elkaar bewaard. Er is geen fysiek contact tussen medewerkers 
van De Lawei en bezoekers. Houd ook 1,5 meter afstand tot het publiek.  

 
Algemeen 
 

o Je kunt De Lawei binnengaan via de artiesteningang of bij het loading dock van de grote zaal. 
Meld je aan bij je contactpersoon. Vermijd andere toegangswegen. 

o Vermijd onnodig bezoek aan het podium en andere werkplekken. Probeer zoveel mogelijk 
gebruik te maken van je kleedkamer. Beperk zoveel als mogelijk je contacten op locatie, met 
zowel je collega’s als onze medewerkers. 

o Je kunt gebruik maken van de artiestenfoyer maar houd rekening met pauzetijden en verklein 
groepen waar nodig.  

 
Hygiëne 
 

o Ontsmet altijd bij binnenkomst je handen. 
o In het achterhuis zijn op verschillende plekken, zoals toiletten en kleedkamers, desinfectie- en 

schoonmaakmiddelen te vinden. Deze middelen kan je gebruiken. 
o De Lawei draagt zorg voor extra schoonmaakrondes van bijvoorbeeld kleedkamers, toiletten en 

werkgebieden.  
o Alle aanwezige partijen dragen zorg voor het reinigen van hun eigen gebruiksvoorwerpen. In 

principe zijn deze gebruiksvoorwerpen persoonlijk, denk aan gereedschap of headsets.  
Soms moeten gebruiksvoorwerpen gedeeld worden; dan worden deze 1 keer per medewerker 
of artiest gebruikt en daarna ontsmet of indien nodig vervangen. 

o Ben je klaar met eten en/of drinken in de artiestenfoyer? Maak dan zelf je tafel en zitplek 
schoon.  

o Microfoons, zenders en headsets worden gereinigd voor het opdoen, afdoen of afgeven. Onze 
technici dragen bij het opdoen en afdoen een mondkapje en handschoenen. 

o Gebruik alleen de benodigde kleedkamers en beperk het aantal gebruikers van deze ruimtes. 
De Lawei kan op voorhand helpen bij het maken van een indeling. 

 

https://www.vscd.nl/voor-onze-leden/corona
https://www.vpt.nl/nieuws/het-vpt-covid-19-protocol.html
https://www.napk.nl/protocol-podiumkunstproductie-gereed/
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Op de werkvloer 
 

o Streef zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand na. Dit geldt ook bij werkzaamheden zoals laden en 
lossen, bouwen en breken en assistentie van theatertechnici. 

o In De Lawei zijn persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en mondkapjes 
aanwezig. Gebruik deze beschermingsmiddelen wanneer de 1,5 meter niet gewaarborgd kan 
worden.  

o Reinig materiaal dat ook door anderen wordt gebruikt direct na gebruik.  
o Spreek elkaar indien nodig aan op het naleven van de maatregelen. 

 
Verschillen per leeftijdsgroep m.b.t. 1,5 meter 

o Voor personen vanaf 18 jaar geldt: zij houden altijd 1,5 meter afstand van iedereen vanaf 12 
jaar.  

o Voor jongeren van 12 tot 18 jaar geldt: zij houden 1,5 meter afstand tot volwassenen, maar niet 
van elkaar. 

o Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet. Ook niet tussen deze kinderen 
en 12 jaar. 

 
Heb je nog vragen? 
Alle corona-gerelateerde vragen kun je stellen aan: 
 Anouk van Ochten  evenementen@lawei.nl 

0512 - 33 50 33 
 
Alle technische vragen kun je stellen aan: 
 Chris Smit   c.smit@lawei.nl 

0512 - 33 50 65  
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