CORONAVIRUS – Protocol voor de koorsector
Aan de leden van de KCZB
Beste koorbestuursleden en koorzangers,
Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed
geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM heeft
uitgebracht, als aanvulling koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden.
Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland
en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve advies voor koren om samen te zingen wordt
hiermee beëindigd.
De onderlinge afstand tijdens een repetitie blijft gelijk aan de algemene afstand die sowieso binnen
de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het directe risico door
druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen. Belangrijk onderdeel van het advies
vormt ook de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover:

“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor
dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht
(advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid).
Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden
professioneel advies in te winnen.”
Het valt te verwachten dat het protocol in de toekomst verder zal worden aangepast, op basis
van opgedane praktijkervaringen, de resultaten van verder onderzoek naar risico’s bij zingen en
de vraag hoe zich het corona-virus zich ontwikkelt.
Tot slot: áls u besluit te gaan zingen, met inachtneming van alle restricties die u terugvindt
in het genoemde protocol, respecteer dan ook dat er leden kunnen zijn die zingen ondanks
alle maatregelen toch nog niet aandurven.
De KCZB kan - door de diversiteit van koren, het aantal koorleden en de verschillen
in locaties - onmogelijk voor elk koor ‘een advies op maat’ afgeven. De KCZB laat
zich leiden door het overheidsadvies en tekent daarbij aan dat (wel of niet) zingen
uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het koor zelf is en dat elk koor zich te
allen tijde bewust moet zijn van de restricties die bij zingen in acht moeten worden
genomen.
In de bijlage van dit bericht treft u de volgende documenten:
- RIVM - Advies Koren en zangensembles (publicatie 30 juni 2020)
- Koornetwerk Nederland Protocol (update 30 juni 2020)
Met vriendelijke groet,
KCZB

