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Dokter Wilminkstraat 3
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Bezoekadres
Bosgroet 12
1722 KA Zuid-Scharwoude

PROTOCOL COVID-19
HEROPENING THEATER
DE BINDING

Theater De Binding en de 1,5 meter samenleving
Algemeen protocol De Binding
Per 1 juni mogen theaters hun deuren weer openen met een maximale bezetting van 30 personen. Per 1 juli wordt
de bezetting verhoogd naar 100 personen. De Binding is momenteel bezig met het organiseren van een beperkt
aantal voorstellingen en bijeenkomsten voor een klein publiek en onderzoekt wat er met deze bezetting nog meer
mogelijk is. De Binding volgt te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Wanneer maatregelen
wijzigen, past De Binding dit beleid en de maatregelen hier zo spoedig mogelijk op aan.

Volgen van RIVM-richtlijnen
•
•
•

De Binding volgt het RIVM protocol. Dit protocol omtrent gezondheid en hygiëne vormt de basis van de
maatregelen in De Binding en wordt strikt nageleefd.
Bezoekers, medewerkers, bespelers en leveranciers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek
nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.
De Binding kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gedrag van bezoekers, bespelers en leveranciers in
strijd met het protocol en de geldende 1,5 meterregels.

Hygiënemaatregelen
•
•
•

Als u gezondheidsklachten krijgt (verkoudheid, koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten)
vragen wij u dringend De Binding niet te bezoeken en thuis te blijven.
Houd ook in De Binding minimaal 1,5 meter afstand van anderen en schud geen handen.
In de toiletten hangen instructies voor het wassen van de handen. Daarnaast staan er in de foyers en in de
toiletten toestellen met desinfecterende zeep.

Verkoop tickets
•
•

•
•

Bezoekers hebben van tevoren hun e-ticket online gekocht en tickets worden digitaal verstuurd, inclusief
informatie en instructies waar de bezoeker zich aan dient te houden.
Leden uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar in de zaal plaatsnemen, met een maximum van 4
personen naast elkaar. Heeft u kaarten gekocht voor meerdere huishoudens, neem dan voor uw bezoek aan
het theater contact op met de kassa.
In de servicemail die voorafgaand aan de voorstelling naar de bezoeker wordt gestuurd staat informatie over
de maatregelen binnen De Binding.
De Binding werkt met timeslots, zodat bezoekers gespreid het theater binnen komen.
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Bezoek aan De Binding
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op het e-ticket vinden bezoekers hun plaats in de zaal en de medewerkers wijzen de bezoeker de juiste
ingang en de stoelen. We werken met een boven, midden en beneden sectie in de zaal.
Bewegwijzering buiten en binnen op de grond wijst bezoekers hoe ze moeten lopen.
De hoofdingang wordt niet gebruikt, maar de artiesteningang bij het theater.
Is een bezoeker slecht ter been? Neem dan contact op met de kassa zodat er een geschikte stoel in de zaal
kan worden toegewezen, aangezien de lift zo min mogelijk in gebruik is.
Er staan borden bij de ingang waarop de belangrijke vragen nogmaals staan aangegeven: ‘bent u gezond?’
en ‘bent u één huishouden?’.
De garderobe is op dit moment gesloten, bezoekers kunnen de jas meenemen in de zaal en op een lege stoel
leggen.
De voorstellingen hebben geen pauze.
Bezoekers kunnen tijdens de voorstelling geen gebruik maken van de toiletten.
De capaciteit van de zalen is aangepast vanwege de 1,5 meter afstandsregels en de beschikbare plaatsen in
de zaal hebben voldoende afstand van elkaar.

Horeca mogelijkheden rondom de voorstelling
•
•
•
•
•

Voor iedereen staat een toegewezen drankje klaar in de foyer.
Drankjes zijn vooraf bij de reservering betaald.
Op elke tafel ligt een briefje klaar waarop de bezoeker de keuze voor een drankje na afloop kan opgeven.
Na afloop van de voorstelling staat het drankje op de tafels klaar.
Medewerkers houden voldoende afstand en dragen handschoentjes.
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