Werken in de Stadsschouwburg Utrecht – voor externe technici en bespelers
Beste collega,
We zijn blij dat we weer voorstellingen kunnen vertonen in de Stadsschouwburg Utrecht
en dat we daar samen aan kunnen aan werken! Om deze werkzaamheden voor iedereen
veilig te laten verlopen, willen we graag voorafgaand aan het bezoek aan de schouwburg
de volgende afspraken maken. Deze zijn opgesteld aan de hand van de officiële
richtlijnen van het RIVM, met een aanvulling van de VCSD en de VPT voor het werken
‘achter de schermen’. De medewerkers van de Stadsschouwburg werken ook volgens
deze afspraken en we gaan er vanuit dat het bezoekende gezelschap deze afspraken en
regels in acht neemt. Hierdoor kunnen we (zonder checkgesprek te hoeven voeren op de
werklocatie) gezamenlijk een veilige werkomgeving creëren.
Het belangrijkste in deze: denk om en zorg voor je eigen veiligheid!
Voorafgaand:
-

-

-

-

We gaan uit van de verantwoordelijkheid van het gezelschap om de richtlijnen van
het RIVM en de maatregelen zoals opgesteld in dit document ‘Werken in de
Stadsschouwburg’ te respecteren en te waarborgen.
Er is van tevoren een checkgesprek met de bezoekende technici en bespelers
geweest, zodat verklaard kan worden dat externe crew en bespelers (en hun
huisgenoten) geen corona-gerelateerde klachten hebben bij aankomst.
Zorg ervoor dat bekend is (geweest), welke personen er op de desbetreffende
werkdag in de Stadsschouwburg zijn geweest. Dit in verband met een eventueel
contactonderzoek. (Stadsschouwburg Utrecht noteert deze gegevens ook van de
eigen medewerkers en bezoekers)
We verwachten dat er meteen een melding gemaakt wordt aan de programmeur
van de Stadsschouwburg Utrecht bij een (mogelijke) COVID-19 besmetting. In
geval van een COVID-19 besmetting in de schouwburg informeert de
programmeur het (aanspreekpunt van het) gezelschap.

Algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen:
-

-

Desinfecteer je handen meerdere keren per dag, sowieso bij binnenkomst (er
staan op diverse plaatsen in de schouwburg desinfecteerpalen).
Zorg ervoor dat je schoon en gedesinfecteerd aan het werk gaat.
Stel al het mogelijke in werk om bij werkzaamheden zoals laden en lossen,
bouwen en breken en tijdens de voorstelling de 1,5 meter afstand te waarborgen.
Als deze 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, gebruik dan
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Reinig materiaal dat ook door anderen wordt gebruikt (zoals gereedschap) direct
na gebruik. Desinfecteer materialen en producten met schoonmaak-alcohol van
70 % (IPA). Houd bedienpanelen van hijsinstallatie, lichttafels, mengtafels,
toetsenborden etc. schoon.
Zorg dat schoonmaakspullen binnen handbereik op je werkplek liggen.
Bij het noodzakelijk passeren van een ander persoon in een kleine ruimte, draaien
beide personen zoveel als mogelijk het gezicht van elkaar af.
Er zijn meerdere toiletfaciliteiten binnen Stadsschouwburg Utrecht. Informeer bij
de toneelmeester welke voor het gezelschap toegankelijk zijn.
Probeer zoveel mogelijk in het backstagegedeelte te blijven.
Bespreek met de toneelmeester welke gebieden in het voorgebouw toegankelijk
zijn, mocht dat nodig zijn.
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-

-

Aanwijzingen van het personeel van de Stadsschouwburg Utrecht dienen altijd te
worden opgevolgd. Het personeel is bevoegd de toegang te ontzeggen of het
verblijf vroegtijdig te beëindigen.
Dagelijks is er een coronaverantwoordelijke aanwezig, dit is de (waarnemend)
toneelmeester en/of de Chef van Dienst. Zij zien toe op de maatregelen binnen de
Stadsschouwburg en zij zijn tevens aanspreekpunt voor Corona-gerelateerde
zaken.

Wij verklaren dit document te hebben gelezen en gaan hiermee akkoord.

Datum:

_

Naam: _

_

Handtekening: _

_
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