
COVID-19 PROTOCOL 

Dit protocol is opgesteld vanuit POSVIDEO met de intentie duidelijkheid te 
bieden aan musea, bedrijven, locaties, deelnemers aan programma’s en alle 
crewleden werkend aan onze producties over veilig werken tijdens de 
coronacrisis.  

Uitgangspunt van dit protocol is het Covid-19 protocol voor de audiovisuele 
sector en mede daarmee de geldende adviezen en maatregelen vanuit het RIVM.  

Het huidige verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht is 
verlengd tot 1 september 2020. Er zijn enkele uitzonderingen. Eén daarvan is de 
samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse 
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die 
onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden 
genomen. De media is aangewezen tot een van de vitale beroepsgroepen, het 
maken van video opnames valt derhalve onder deze uitzonderingsregel.  

Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van 
werkzaamheden om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. 
Het protocol biedt kaders en richtlijnen. Wanneer u twijfelt over de naleving van 
het protocol, dan moet u daar melding van doen bij uw contactpersoon voor het 
betreffende project.  

Algemene gezondheidsadviezen (richtlijnen RIVM)  

• Was uw handen, minimaal 6 x per dag - 20 seconden lang met water en 
zeep, daarna handen goed drogen met een papieren handdoekje dat u 
direct weggooit, of gebruik een desinfecterende handgel met minimaal 
70% alcohol. - Doe dit in ieder geval: voor het naar buiten gaan, bij het 
thuiskomen of op de werkplek, na het snuiten van de neus, na het reizen 
met het openbaar vervoer, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc 
bent geweest.   

• Raak uw gezicht niet of zo weinig mogelijk aan.   
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  Gebruik papieren 

zakdoekjes om uw neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was 
 vervolgens uw handen.   

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.   
• Schud geen handen.   

 



• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte  hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, koorts (38 graden 
Celsius of hoger en /of benauwdheid? Blijf thuis. Ziek uit. Pas als u 24 uur 
lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.   

• Deel geen telefoons of andere materialen/spullen met elkaar.   
• Maak materialen/spullen regelmatig schoon, bij voorkeur met 70% 

isopropylalcoholdoekjes,  zorg voor goede ventilatie van werklocaties, 
lucht deze regelmatig door.   

• Stel vast wat het maximaal aantal personen op de werklocatie is, zodanig 
dat te allen tijde  1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook bij het 
betreden van de locatie. Houd daarbij  rekening met bewegings- en 

loopruimte en een dubbel aantal m2 per persoon voor ruimtes die zijn 
ingericht (met meubilair en apparatuur). Zorg voor voldoende gescheiden 
verkleedruimtes.   

• Voorzie op de werklocatie in dagelijkse en tussentijdse schoonmaak en in 
voldoende desinfectiemiddelen.   

• Zorg dat alle personen op de werklocatie op de hoogte zijn van de 
instructies en voorzorgsmaatregelen en hang deze zichtbaar op.  

Corona officer  

In de eerste plaats is iedereen zelf verantwoordelijk om de regels na te leven. 
Om hierop toe te zien, wordt op de werklocatie één ‘Corona Officer’ aangesteld. 
Hij/zij ziet toe op naleving van het protocol. Hij/ zij kent de Corona regels en 
spreekt – indien nodig – personen op de werklocatie aan op overtreding van de 
regels.  

Hij/zij vraagt alle personen voor aanvang van de werkzaamheden te verklaren 
dat zij de informatie hebben gelezen en begrepen. Er kan worden gevraagd naar 
de of deze kan op een niet-invasieve manier worden opgenomen, en voor 
contactberoepen wordt van tevoren de RIVM vragenlijst doorlopen (en de 
antwoorden moeten allemaal “nee” zijn).  

 

 

 

 



Voorzorgsmaatregelen  

• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de werklocatie. Draag 
zorg voor een doorzichtige (plastic) afscheiding tussen voor- en 
achterbank wanneer een persoon meerijdt. Draag een mondkapje in het 
openbaar vervoer.   

• Chauffeurs van productieauto’s wisselen niet van auto en reinigen na elke 
rit hun stuur en het oppervlak daaromheen. Productieauto’s bedoeld voor 
personenvervoer zijn voorzien van een doorzichtige (plastic) afscheiding 
tussen voor- en achterbank. Ga uit van maximaal 1 passagier, tenzij sprake 
is van meerdere personen uit hetzelfde huishouden en/of meerdere 
achterbanken waarbij plastic afscheiding kan worden gerealiseerd.   

• Werk zoveel mogelijk in vaste teams.   
• Zet ook looproutes uit op plekken waar risico van 

‘ophoping/samenscholing’ van mensen kan ontstaan (denk aan koffiehoek, 
kantine/cateringplekken, toiletten) om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer 
te creëren en ‘elkaar kruisend’ verkeer te voorkomen. Breng 1,5 
metermarkeringen aan om afstand te kunnen monitoren en handhaven.   

• Vermijd onnodig(e) setbezoek of toeschouwers.   
• Als locaties van derden gebruikt of gehuurd worden: maak geen gebruik 

van deze locaties als  de eigenaars of vaste gebruikers van deze locatie – of 
hun gezinsleden – last hebben van verkoudheidsklachten en koorts (38 
graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid als zij de ruimte(n) (ook) 
(dagelijks) gebruiken.   

• Maak zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke apparatuur en middelen. 
Gereedschappen worden bijvoorbeeld niet onderling gedeeld.   

• Zorg vóór gebruik voor desinfectie van apparatuur, equipment, 
gereedschappen en andere gebruiksmiddelen, ook van toeleveranciers, en 
herhaal dit tussentijds waar noodzakelijk (bijvoorbeeld na pauzes en/of 
wanneer oppervlakken mogelijk ook door anderen zijn aangeraakt).   

Geef te allen tijde bij de contactpersoon op tijd aan als je klachten en 
symptomen van het virus ervaart. Neem hierbij nogmaals de RIVM regels goed 
door. Houd de contactpersoon ook tot 2 weken na de draaidag op de hoogte van 
eventuele klachten die kunnen duiden op Corona.  

 

 



Bij opnames waarbij de crew bestaat uit 3 a 4 personen is geen Covid officer 
aanwezig. Het is daarom belangrijk dat alle voorzorgsmaatregelen duidelijk 
worden besproken van tevoren.  

• Zorg voor voldoende 'ontsmetting stations' (alcohol, water en zeep, 
papieren doekjes etc.) op en rondom de set.  

• Houd ouders/verzorgers van kinderen zoveel mogelijk op afstand en maak 
duidelijke afspraken over brengen en halen.   

• Zet alle props en rekwisieten klaar voor gebruik zonder deze aan te geven. 
  

 
Catering  

• Indien in catering wordt voorzien: deel drinken en eten uit in 
eenpersoonsverpakkingen door deze te plaatsen op een afhaaltafel zodat 
steeds 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Cateringpersoneel draagt 
handschoenen en wisselt deze tussentijds na afronding 
handeling/werkzaamheden.   

• Of maak gebruik van een buffet wanneer eenrichtingsverkeer en 1,5 meter 
afstand kan worden gegarandeerd. Catering schept eten op. Crew en cast 
houden alleen het bord vast.   

• Voorzie iedereen van een persoonlijke waterfles met daarop een nametag. 

Technische faciliteiten   

• Zorg vóór gebruik voor desinfectie van apparatuur, equipment, 
gereedschappen en andere gebruiksmiddelen, ook van toeleveranciers, en 
herhaal dit tussentijds waar noodzakelijk (bijvoorbeeld na pauzes en/of 
wanneer oppervlakken mogelijk ook door anderen zijn aangeraakt).   

• Bij vaste werkplekken (bijvoorbeeld regiewagens en opnames met publiek) 
waar geen 1,5 meter afstand gehouden: extra veiligheidsvoorzieningen 
d.m.v. mobiele afscheidingen van plexiglas of plastic.   

• Indien de praktijk vergt dat apparatuur en materialen worden 
doorgegeven (zoals de camera en lenzen): draag handschoenen en reinig 
de apparatuur en materialen tussendoor.   

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie 
deze van nametags.   

• Stel een vast persoon aan om headsets/porto's/microfoons etc. te 
ontsmetten.   

 



• Het zenderen van cast:  - Geef de cast instructies om een zendermicrofoon 
zelf te plaatsen.  OF  - Breng van tevoren een zendermicrofoon aan in een 
kledingstuk.  OF  - Breng zelf de zender aan met beschermende kleding 
(hoofdspatmasker, mondkapje,  handschoenen)   

Maak een zenderpakket per castlid, inclusief persoonlijke microfoon en 
accessoires.	
	
	


