
CORONA-PROTOCOL 
 
Algemeen 
Bij Cultureel Centrum De Schalm voldoen de maatregelen altijd aan de richtlijnen van 
het RIVM en de wettelijke verplichtingen (www.rijksoverheid.nl ). 
De ventilatie in onze ruimtes voldoet aan het laatste bouwbesluit en aan de RIVM-
aanbevelingen. Er wordt 100% schone lucht aangevoerd en geen lucht uit de ruimtes 
terug de ruimtes ingevoerd (gerecirculeerd). In relatie tot Covid-19 is dit dus de ideale 
situatie. 
 
Gebouw 
1 Onze horeca is gesloten. 
2 Bij voorstellingen is er in onze zalen een maximum van 30 personen met vaste 
zitplaatsen. 
3 De zalen worden zo ingericht dat de afstand van 1,5m gewaarborgd is. 
4 In de zalen worden tafels, stoelen en oppervlakten extra schoongemaakt voor 
aanvang en na afloop van een bijeenkomst. In de zaal staan schoonmaakmiddelen 
om tussentijds te reinigen indien de gebruiker dat zelf wenst. 
5 De toegang tot de toiletten is beperkt. 
6 De lift mag door 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt of door 2 personen uit 
hetzelfde huishouden. 
  
Bezoekers en gebruikers 
1 Blijf bij klachten thuis. 
2 Ontsmet altijd je handen met gel bij binnenkomst. 
3 Noteer altijd je contactgegevens bij binnenkomst voor bron- en contactonderzoek 
van de GGD of scan de QR-code om je te registreren. De gegevens worden 14 
dagen in de kluis bewaard en daarna vernietigd of automatisch verwijderd uit de app. 
4 Bezoekers en gebruikers van Ons Koningsoord van 13 jaar en ouder zijn verplicht 
een mondkapje te dragen. Zij mogen het mondkapje afdoen, als ze op een vaste 
plaats zitten. 
5 Volg de pijlen voor de looprichting om de verkeersstromen te scheiden. 
6 Houd altijd 1,5 m afstand. 
7 Hoest en nies in je elleboog.  
8 Luister altijd naar de aanwijzingen van het personeel van Cultureel Centrum De 
Schalm en volg die op. 
 
Tickets 
1 Tickets zijn uitsluitend online te bestellen via www.onskoningsoordcultureel.nl 
2 Bezoekers zijn verplicht tickets vooraf online te reserveren en betalen. 
3 Bestel voor maximaal 2 personen of de personen in één huishouden. Alleen 
bezoekers uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. 
4 Toon bij binnenkomst van de zaal altijd je ticket (geprint of op een telefoon) voor de 
desbetreffende voorstelling of film. 
5 Indien een voorstelling niet door kan gaan, ontvangt u het door u betaalde bedrag 
terug. 
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