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PROTOCOL COVID-19 
Backstage theater 
De Binding 

 
 

Maatregelen op de werkvloer en tijdens het werk. 
 

• Stel vanuit de productie een coronaverantwoordelijke aan op de werklocatie.  

• Stel al het mogelijke in het werk om bij werkzaamheden zoals laden en lossen, bouwen en breken en 
assistentie van theatertechnici tijdens de voorstelling de 1,5 meter afstand te respecteren.  

• Stel persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking (zoals handschoenen en mondkapjes), indien de 1,5 
meter niet gewaarborgd kan worden.  

• Probeer samenwerken binnen 1,5 meter te minimaliseren en wees streng op hygiëne-eisen conform RIVM 
richtlijnen.  

• Splits groepen tijdens pauzes. 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.  

• Beperk contacten met externe relaties.  

• Werk zoveel mogelijk in dezelfde teams, zodat medewerkers niet telkens met anderen in contact komen. 

 

Aanvullende maatregelen achter de schermen. 
 

• Laat medewerkers en castleden op verschillende aanvangstijden het theater betreden, zodat zoveel mogelijk 
contact onderling wordt vermeden.  

• Zorg dat men het protocol en instructieboekje met de veiligheidsprocessen ontvangt. 

• Sluit zoveel mogelijke sociale ontmoetingsplekken.  

• Organiseer de uitgifte van drank en voeding in de artiestenfoyer conform het horeca protocol.  

• Open alleen de benodigde kleedruimtes en beperk het aantal gebruikers van deze ruimtes.  

• Communiceer in de wandelgangen, kleedkamers en werkstations backstage het protocol, de 
veiligheidsvoorschriften en hygiënemaatregelen.  

• Waarborg samen met de vertegenwoordiger van de bespelers en hoofden per discipline de naleving van de 
regels.  

• Stimuleer onderling dat men elkaar aanspreekt op naleving.  

• Organiseer met hoofden per discipline in eerste instantie dagelijks overleg over mogelijke problemen die 
zich voordoen rond naleving van de maatregelen. Na verloop van tijd kan dit een  

• wekelijks overleg worden.  

• Betrek per voorstelling ook de verantwoordelijke vertegenwoordiger van de bespelers daarbij.  

• Gebruik de communicatiemiddelen uit het voorhuis ook backstage (bijv. attentiestickers).  

• Loop zoveel mogelijk volgens uitgezette éénrichtingsroutes.  

• Zorg voor een veilige werkplek, indien technici in de zaal achter de mengtafel zitten. 
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PROTOCOL COVID-19 
Backstage theater 
De Binding 

 

 
Algemene maatregelen op het toneel. 

 
• We verwijzen naar het protocol dat geldt voor de bespelers.  

• Rond de productie op het toneel worden aanpassingen gedaan, die zoveel mogelijk in lijn zijn met de 1,5 
meter samenleving.  

• Wanneer minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak vooraf 
afspraken met de bespelers hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor 
hygiëne van het RIVM.  

• Alle veiligheidsregels en maatregelen die gelden voor bezoekers en medewerkers, worden ook toegepast op 
de bespelers op het toneel.  

• Garandeer ook 1,5 meter afstand tussen bespelers en het publiek. 

 

Leveringen 
 

• Laat, indien mogelijk, leveranciers op vooraf afgesproken tijden leveren, waarbij de leverancier 10 minuten 
voor tijd de exacte levertijd aangeeft.  

• Neem goederen in ontvangst in een ruimte, waarbij de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. 
 

Naleving 
 

• Naleving gebeurt door medewerkers van het theater in het voorhuis respectievelijk achter de schermen, 
samen met medewerkers van de bespeler. Het theater wijst hiervoor specifieke functionarissen aan, die 
hiertoe door het management gemandateerd worden.  

• Het interne Coronateam, met hiervoor genoemde specifieke functionarissen, ziet toe op naleving van het 
protocol. 


