Information i forhold til korsang og Covid-19 på
Rytmisk Center i den kommende sæson
Rytmisk Center sætter alle kor i gang under hensyntagen til retningslinjerne for plads og afstand. Det er i
korte træk 4m2 pr. deltager og to meter mellem deltagerne, når der synges, uanset om koret sidder ned
eller står op.
Koret skal opstilles på rækker, således at deltagerne ikke har ansigterne vendt mod hinanden. Der er ikke
krav fra myndighederne eller Rytmisk Center om mundbind, men vi ser selvfølgelig positivt på brug af
mundbind på eget initiativ.
Videnskabelige analyser af kor, hvor der har bredt sig Corona-smitte viser, at det ikke er selve korsangen
der er kilde til smitten, men alt det rundt om korsangen. Altså når deltagerne skal ind og ud af lokalet, tage
stole, er sammen i pausen, deler kaffe, kage eller snacks, deler noder rundt med mere.
Derfor er det vigtigt at I er opmærksomme på at:
-Deltagerne går ind og ud med afstand
-Ikke deler kaffe, kage eller snacks i pauserne. Man må have egen termokande, kop og forplejning med.
-Noder sendes elektronisk og udskrives af deltagerne selv derhjemme, eller lægges på deltagernes stole af
korlederen
-Desuden skal deltagerne selv tage og sætte deres egen stol på plads og tørre den af med de desinficerende
servietter der findes i lokalerne før og efter brug
Hvis der konstateres Coronasmitte på et hold kontakter Rytmisk Center sundhedsmyndighederne, der tager
stilling til teststrategi i forhold til smittesporing. Holdet har karantæne i 14 dage, og de aflyste mødegange
erstattes i forlængelse af sæsonen. Hvis underviseren har flere hold kan underviseren efter negativ
coronatest undervise de øvrige hold.
Desuden gælder de almindelige hygiejneforholdsregler, som står på Rytmisk Centers hjemmeside:
Hygiejne-retningslinjer vedr. Covid-19
Rytmisk Center gennemfører al undervisning i henhold til myndighedernes retningslinjer i forhold til
mindskelse af spredningen af Coronavirus, herunder krav til plads i lokalerne pr. kursist og afstand mellem
kursisterne.
Vi tager desuden følgende hygiejniske forholdsregler:
VÆRNEMIDLER
Der er håndsprit ved indgangen og håndsprit samt desinfektionsservietter i alle lokaler.

HÅNDHYGIEJNE
Hænderne vaskes eller renses med håndsprit ved ankomsten til skolen og før og efter adgang til
undervisningslokalet.
AFSTAND
Der er skal være en meters afstand mellem alle i undervisningslokalet. For sangere og blæsere skal der
være en afstand på minimum 2 meter til nærmeste.
ADGANG OG UNDERVISNINGSLOKALER
Kursisterne møder umiddelbart før deres undervisning og forlader skolen umiddelbart efter. Ingen ophold i
ventearealerne efter undervisning.
UNDERVISNINGEN
Kursisterne skal bruge eget instrument og egne trommestikker. Rytmisk Centers klaverer aftørres før og
efter brug med desinficerende servietter, som findes i lokalerne. På Rytmisk Centers mikrofoner påsættes
engangs-vindhætte, som kasseres efter brug.
Kordeltagere aftørrer den stol de har benyttet med desinficerende serviet før og efter undervisningen.
Lokalerne luftes ud så meget som muligt, min. før og efter hvert hold.
RENGØRING
Kontaktflader i bygningen rengøres flere gange dagligt.
I lokalerne er der håndsprit og desinfektionsservietter, så underviseren kan tørre instrumenter og
nodestativer m.m. af mellem holdene.
SYMPTOMER PÅ SYGDOM
Hvis man har symptomer på forkølelse eller influenza, skal man ikke møde op til undervisning, men melde
afbud og først komme tilbage, når man er helt rask, dvs. har været symptomfri i 48 timer.
Hvis der er konstateret corona i familien, skal du heller ikke møde til undervisning, før alle i familien er
raske. Husk at give kontoret besked.

