1,5 M protocol stichting de Kubus
25 mei 2020

Huidige maatregelen

Gevolgen voor culturele evenementen en bijeenkomsten
•
•

Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die
niet vergunningsplichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en 1 juni.
Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten tot 1 juni.

Het verbod op evenementen is tot 1 september van kracht. We spreken van een
evenement als dat planbaar en vergunningsplichtig is.
Op dinsdag 6 mei en woensdag 20 mei heeft de regering ons geïnformeerd over
versoepelingen waarbij we wat Kubus betreft mogelijk gaan uitkomen op het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Buiten sporten (dans) toegestaan per 29 april j.l.
Per 11 mei 2020: (Speciaal) basisonderwijs van start
Per 1 juni 2020: Gebouw de Kubus en Corneel weer open voor lessen, max. 30
personen, exclusief personeel
+ VO van start
Per 1 juli 2020: Gebouw de Kubus open voor max. 100 personen
Per 1 juni 2020 Horeca, max 30 gasten en terras open
1 september 2020: alles open binnen 1,5 meter-maatschappij

De regel blijf zo veel mogelijk thuis werken blijft overeind!
Gevolgen voor de Horeca in De Kubus en Corneel
Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. In ieder geval t/m zondag 31 mei. Horeca
in De Kubus houden we dicht in ieder geval tot 1 juli.
Horeca Nederland heeft een concept protocol heropenen Horeca beschikbaar, dat wij ook
hanteren.

Gevolgen voor de lessen in Kubus en Corneel
Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open vanaf 1 juni. Er geldt een
maximumaantal van 30 personen per gebouw (exclusief personeel), die 1,5 meter
afstand moeten houden.
Zangkoren en blaasensembles zijn tot nader order niet actief.
Gevolgen voor de vaste huurders van ruimtes in Kubus en Corneel
Huurders kunnen hun werkzaamheden voortzetten waarbij de maatregelen van de
overheid in acht worden genomen.
Gevolgen voor de medewerkers van Kubus en Corneel
In het geval van noodzaak of ernstige meerwaarde kom je naar Kubus en Corneel toe.
Dit gaat in overleg.
Situatie vanaf 2 juni
Kubus en Corneel worden deels opengesteld. Het volgende geldt op het gebied van
routing, algemene maatregelen en communicatie:
Routing in gebouwen (Kubus en Corneel)
• Eenrichtingverkeer, aan te geven met tape/lint, pijlen, bordjes
• Trappenhuizen zijn uitsluitend OP of uitsluitend AF (Kubus)
• Ingang en uitgang gescheiden (leveranciersingang wordt uitgang) (Kubus)
• Zitplaatsen in de foyer beperken Toiletgroepen beperkt en gereguleerd
beschikbaar
• Lift beperkt en gereguleerd beschikbaar (Kubus)
• Personeel en vrijwilligers zijn opvallend herkenbaar (hesje met opdruk 1,5M)
Algemene maatregelen op het gebied van hygiëne en gedrag
• Houd 1,5M afstand, ook in het leslokaal, bij de receptie, de bar, je collega, …..
• Bij binnenkomst vraagt een kubusmedewerker/vrijwilliger of je klachten hebt
(screening) bij klachten geldt: geen toegang; zie ook ‘wat betekent dit voor de
lessen in Kubus en Corneel’
• Gebruik handspray bij binnenkomst en verlaten van De Kubus en Corneel
• Gebruik papieren zakdoek en gooi deze na gebruik weg
• Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis en kom niet naar Kubus of Corneel
• Volg alle aanwijzingen op van Kubus functionarissen, herkenbaar met 1.5 meter
hesjes
• Volg de aangegeven routing, via pijlen en tape
• Deuren van lokalen blijven zo veel mogelijk open, ivm circulatie van de lucht.
Tijdens de les kan de deur gesloten blijven
• Dwalen door het gebouw niet toegestaan. De bezoeker/deelnemer weet waar hij
moet zijn en hoe hij daar moet komen. Hier geldt de maatregel: ”Wees op tijd
maar niet te vroeg!"
• Ouders/broertjes/zusjes wachten buiten (indien aanwezig op het terras) met 1.5
meter maatregel. (er is nog geen horeca) Ook bij regen mag er niet binnen
gewacht worden. Er mag dus ook niet bij de lokalen gewacht worden
• Toiletgebruik zo veel mogelijk vooraf thuis
• Omkleden gebeurt vooraf thuis

Communicatie richting medewerkers, klanten, huurders, leveranciers en
Lelystedelingen:
• De maatregelen zijn goed zichtbaar in en buiten de gebouwen middels posters en
banners
• Op alle ruimtes is goed zichtbaar hoeveel personen zich tegelijkertijd in die
ruimte mogen bevinden, 1 persoon per 10m2
• De maatregelen worden genoemd bij informatie mbt het evenement/bijeenkomst,
bij afspraken met bezoekers, huurders en leveranciers, richting cursisten
• De maatregelen staan op de website
• De receptie en het algemene telefoonnummer blijven zo lang mogelijk onbemand
• Info@dekubuslelystad.nl blijft zo lang mogelijk het centrale adres voor Corona
gerelateerde vragen/opmerkingen van externen
• Personeel van De Kubus vraagt de bezoeker naar zijn/haar gezondheid
• Alleen samen krijgen we Corona onder controle
Wat betekent dit voor culturele evenementen en bijeenkomsten?
Kubus en Corneel kunnen weer (deels) worden opengesteld.
Het wel of niet door laten gaan (de haalbaarheid) van evenementen en bijeenkomsten is
sterk afhankelijk van de versoepeling maatregelen horeca; per evenement wordt
bekeken of het (financieel) haalbaar is; horeca-inkomsten spelen daarbij een rol.
Voorafgaand aan de heropening wordt de routing gemarkeerd (zie hierboven de Routing
in gebouwen). Horeca Nederland heeft een concept protocol heropenen Horeca
beschikbaar, dat wij ook hanteren.
Tijdens het evenement/bijeenkomst is dwalen door het gebouw niet toegestaan. De
bezoeker/deelnemer weet waar hij moet zijn en hoe hij daar moet komen. Hier geldt de
maatregel: ”Wees op tijd maar niet te vroeg!" Zie Communicatie.
Bij gebruik van de zaal wordt de 1,5 m regel gehandhaafd door de beschikbaarheid van
de stoelen en de volgorde van binnenkomst van publiek of deelnemers.
Bij evenement in de foyer of elders hanteren we de 1,5M door vaste posities. De
bezoekers houden zich aan de Algemene maatregelen.
Wat betekent dit voor horeca in Kubus en Corneel?
Horeca in Kubus en Corneel kan weer (deels) worden opengesteld. Naast de Routing in
gebouw en Communicatie geldt:
• Inkopen van voorraad wordt weer gestart
• Voor horeca gedeelte zorgvuldige schoonmaak en beleid tav contact met
servies/consumpties
• Aandacht voor THT, koelkasten en bierleiding
• Horeca Nederland heeft een concept protocol heropenen Horeca beschikbaar, dat
wij ook hanteren.
• NB vooralsnog is besloten de horeca nog niet te heropenen.
Wat betekent dit voor lessen in Kubus en Corneel
Kubus en Corneel kunnen weer (deels) worden opengesteld. Uitgaande van de 1,5M
samenleving zullen sommige lesvormen wel kunnen worden hervat in het gebouw en
andere niet. Er moet per les opnieuw worden vastgesteld waar deze les plaats vindt en
hoe dit te doen. Matthijs, Yvonne en Cindy Deijnum hebben intensief overleg of lessen al
dan niet doorgang vinden en waar deze gegeven worden. Er is zo lang de 1.5 meter
regel geldt een aangepast les- en lokalenrooster. Veel van het huidige lesrooster blijft

mogelijk. Er wordt voorafgaand aan de heropening met alle docenten gesproken over het
(kunnen) handhaven van de 1,5 m regel binnen hun les. Dat kan betekenen dat er
lessen niet in het gebouw kunnen worden hervat. Er zijn alternatieven, zoals buiten
lesgeven, mogelijk een ander lokaal gebruiken etc. Corneel wordt ook ingezet. Wanneer
de les in het gebouw kan worden hervat informeren we de cursisten (en ouders) over de
Algemene maatregelen en de Routing. Ook informeren we over welke lessen er (nog)
niet in het gebouw kunnen worden hervat.
Ouders/broertjes/zusjes wachten buiten. (er is nog geen horeca). Er mag niet bij de
lokalen gewacht worden.
Tijdens het bezoek aan De Kubus is dwalen door het gebouw niet toegestaan. De
bezoeker/deelnemer weet waar hij moet zijn en hoe hij daar moet komen. De leerling
wacht buiten het leslokaal tot de docent een seintje geeft dat hij naar binnen kan. Hier
geldt de maatregel: ”Wees op tijd maar niet te vroeg!"
Als de cursist verkoudheidsklachten heeft kan hij niet naar Kubus komen en wordt de les
online gegeven. Dit gebeurt ook wanneer de docent klachten heeft. De benoemde
risicogroep kan ook online les volgen. Online les kan door de docent verzorgd worden
vanuit zijn lokaal, zodat het rooster ongemoeid kan blijven.
De Routing in het gebouw geldt voor iedereen. Medewerkers en vrijwilligers
(herkenbaar met 1.5 meter hesje) van Kubus zien toe op naleving.
Instrumenten, deurkrukken en lokalen moeten steeds worden gereinigd. Docenten en
facilitaire dienst met medewerking van vrijwilligers houden dit bij. Er is een duidelijke
lijst waarop vermeld is wat, door wie, hoe Wordt gereinigd. Wat betreft het “delen" van
instrumenten gaat het alleen over piano`s, keyboards en harpen. Ook instrumenten die
door de docent moeten worden gestemd of anderszins afgeregeld, moet rekening
worden gehouden met reinigen De docent beschikt daarnaast over voldoende
hygiënedoekjes. Zie bijlage: Covid 19 en uw cursusomgeving.
Voorkeur gaat uit naar het open laten van de deur. De gebouwen beschikken over een
klimaatinstallatie die optimaal functioneert bij gesloten ramen. Muzieklessen vinden
doorgaans plaats in de middag en vroeg in de avond. De ervaring leert dat de
temperatuur op die tijdstippen buiten vaak warmer is dan binnen. Het nadeel is dat we
met open ramen ongewenst te veel warmte naar binnen laten. De gebouwinstallatie
perst lucht van binnen naar buiten en haalt gefilterde lucht, verse zuurstof, van buiten
en naar binnen. Deze lucht wordt gekoeld of verwarmd, al naar gelang er behoefte aan
is. Dit zijn computergestuurde intelligente programma`s. Het openen van ramen
verstoort dit systeem.
Daarmee is niet gezegd dat de docent het raam niet mag openen. De docent houdt de
keuze of het raam te openen of de deur te openen. Hierbij wordt afgesproken dat de
deuren tijdens de les in ieder geval gesloten blijven om geluidsoverlast naar elkaar te
voorkomen.
Op de website van Kubus staan alle maatregelen en afspraken. Cursisten en docenten
worden hierop geattendeerd voorafgaand aan de heropening van Kubus.
Wat betekent dit voor medewerkers in Kubus en Corneel
De gebouwen zijn weer open voor medewerkers. De maatregelen en de routing gelden
ook voor medewerkers en vrijwilligers.
Verder werken medewerkers zo veel mogelijk thuis; zij maken per team afspraken over
om de beurt thuis en op kantoor werken. De bureaus worden zo neergezet dat 1,5M
afstand gewaarborgd is. Inden niet mogelijk blijft er 1 bureau leeg. Overigens is er
voldoende ruimte elders in het gebouw, bijv. Leslokalen om te kunnen werken.
Vergaderruimtes worden zodanig ingericht dat afstand gewaarborgd is. Buiten
vergaderen wordt gefaciliteerd. Theaterzaal/podium en ruimte 0.6 zijn beschikbaar op
basis van beschikbaarheid.

Kubus heeft mondkapjes/gelaatsbescherming beschikbaar voor medewerkers die daar
behoefte aan hebben.
Vrijwilligers krijgen extra taken op het gebied van begeleiding en handhaving routing, en
schoonmaak.
NB Voor locaties van derden waar Kubus mensen werken gelden de maatregelen van
derden waarbij we wel zelf verantwoordelijk blijven voor onze eigen medewerkers en
vrijwilligers.
Wat betekent dit voor de vaste huurders van ruimtes in Kubus en Corneel?
De huurders houden zich aan alle Algemene maatregelen en de Routing.

Toekomstige maatregelen

Met regelmaat worden we geïnformeerd, de maatregelen en regels van de regering, het
RIVM, GGD en de veiligheidsregio zijn bepalend.
Bijlage:
•
•
•

protocol heropening horeca
COVID 19 en uw cursusomgeving, Cultuurconnectie
protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie),
Cultuurconnectie

