JUNI 2021
Het team van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang
stelt voor :
EEN SEIZOEN VAN VOORSTELLINGEN VEILIGER DAN OOIT!
Na lange maanden van onzekerheid en een zeer bijzondere
herstart van het seizoen, verheugt het Huis van Culturen en Sociale
Samenhang zich erop om weer publiek te mogen ontvangen,
in het volste vertrouwen, door zich strikt te houden aan de
geldende gezondheidsmaatregelen.

PROTOCOL (bijgewerkt op 15 juni 2021)
-	Buitenevenementen op de grote binnenplaats van het Huis van
Culturen en Sciale Samenhang zijn momenteel beperkt tot
200 zittende deelnemers, afhankelijk van de beschikbare ruimte
(mondmasker verplicht bij verplaatsing, afstand tussen
bubbels 4).
-	We plannen niet langer openbare sessies in de kelder.
-	Sinds 9 juni 2021 zijn zaalvoorstellingen voor publiek (max
120 zittende personen, mondmasker, 1 zitplaats tussen bubbels van
4 personen, ventilatie)

-	Voor schoolvoorstellingen : het aantal kinderen onder de 12 jaar is
beperkt tot 5 klassen van maximaal 25 leerlingen. Elke klas wordt
gescheiden door een rij stoelen. Iedereen ouder dan 12 moet een
mondmasker dragen.
Voor middelbare scholieren is het totale aantal toeschouwers 90
(één stoel tussen elke bubbel).
-	
De zaal wordt voor en na de voorstellingen geventileerd (open
deur aan de achterkant van de zaal, of ramen die naar buiten uitgeven in de zaal. De ventilatie zal tijdens de voorstellingen in werking
treden om 100 % verse lucht te verspreiden.
-	
Dispensers met hydro-alcoholische gel zullen beschikbaar zijn bij
de in- en uitgang van de zaal, in de toiletten en in de verschillende
ruimten van het huis.

--	Beperking van de wachttijd : de deuren van het HCSS zullen
30 minuten voor de voorstelling openen.
-	
Het publiek zal de zaal, zonder te wachten, bubbel per bubbel betreden, onder begeleiding van de onthaalmedewerker.
-	
Het dragen van een masker (bij voorkeur chirurgisch) is verplicht
voor iedereen ouder dan 12, alsmede de inachtneming van de veiligheidsafstand van 1,50 m bij verplaatsingen. De scène is een werkruimte die duidelijk en fysiek gescheiden is van de “ openbare “
ruimte.
Het dragen van een mondmasker voor artiesten die op het podium
optreden is, in dit geval, niet verplicht.
-	
Reserveren is verplicht. Voor elke reservering moeten de contactgegevens van elke toeschouwer worden opgegeven (naam, voornaam, telefoonnummer).

- P
 laatsing in de zaal is georganiseerd per bubbel/persoon en houdt
rekening met één lege stoel tussen bubbels. Voor het ogenblik zijn
dit 4 personen of het aantal personen waaruit het gezin bestaat.
-	
Iedereen zal worden gevraagd en eraan herinnerd worden om strikt
het circulatieplan hieronder te volgen, evenals de maatregelen die
tijdens het evenement van kracht zijn. De route voor toeschouwers
is uitsluitend in één richting : ingang via de Merchtemsesteenweg,
zaal, uitgang aan de achterkant van de zaal, langs de kleine binnenplaats, via de grote binnenplaats naar de uitgang via de Mommaertsstraat). De artiesten zullen een veilige route volgen, gescheiden
van het publiek.
-	
De vestiaire zal gesloten blijven.
-	
Bediening aan de bar, maar consumptie zittend, per bel en alleen
buiten. Geen catering.

-	
Wij zullen mensen op hun burgerzin wijzen door hen te vragen niet
deel te nemen aan activiteiten/voorstellingen als zij zich ziek voelen, de afgelopen 15 dagen symptomen hebben gehad of in contact
zijn geweest met een andere persoon die positief getest is.
-	
De zaal, het podium en natuurlijk ook de sanitaire voorzieningen
worden schoongemaakt en regelmatig gedesinfecteerd (ten minste dagelijks en na elke voorstelling of elk gebruik). Met bijzondere
aandacht voor vaak gebruikte contactoppervlakken zoals stoelen,
leuningen, deuren en en deurknoppen, kranen, enz.
-	
Wij zorgen voor goede communicatie en duidelijke informatie over
de sanitaire maatregelen die moeten worden toegepast door alle
personen die gebruik maken van de ruimten (vloermarkeringen,
posters , culturele agenda, sociale netwerken en regelmatige liveherinneringen, voor en na elke voorstelling ).
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