Covid-19-retningslinjer:
Teaterskolen for barn og unge/VTs prøvesaler på Cornerteateret
Ved Vestlandske Teatersenter gjør vi vårt ytterste for at Teaterskolen for barn og unge skal
kunne avholdes skoleåret 2020-2021. Det er avgjørende at vi sammen jobber for å unngå
smittespredning, og vi ber derfor våre elever og leietakere gjøre seg kjent med informasjonen
under.
• Vi ønsker at alle skal føle seg trygge når de besøker oss, derfor vil våre medarbeidere
gjennomføre spriting/vask mellom de ulike teaterskolegruppene som besøker
prøvesalene våre på Cornerteateret.
• Leietakere må selv sprite/vaske overflater og dørhåndtak etter bruk av prøvesal.
Dette kommer selvsagt i tillegg til daglig renhold. Hele 2. etasje vil bli rengjort hver morgen.

Generelt ved bruk av VTs prøvesaler på Cornerteateret:
1. Teaterskoleelevene må vente nede, utenfor anvist inngang, og blir hentet av instruktøren.
For prøvesal 1: kontorinngangen, for prøvesal 3: ved vindeltrappen
2. Alle må bruke håndsprit før de går inn i prøvesalene.
Vi ber om at dere som er ansvarlig for egen øving påser at alle deres deltakere gjør dette.
3. Kontaktinformasjon (navn og telefonnummer) på alle deltakere må noteres og lagres i tilfelle
smittesporing blir nødvendig.
4. Bruk bare toalettene i 2. etasje, disse vil være merket henholdsvis «WC prøvesal 1» og «WC
prøvesal 3». (Prøvesal 2 er kun avlastningssal ved teaterskolens øvinger).
5. Det blir ikke felles pause under teaterskoleøvingene, men det blir anledning til å spise/drikke
litt underveis, i det tildelte øvingsrommet. Buffet/fellesmat er ikke tillatt.
6. Deltakere skal ikke dele ting som krever berøring.
7. Ingenting (stoler, benker, bord, rekvisitter mm) skal flyttes inn/ut av prøvesalene.

Øvinger, møter og diverse i VTs prøvesaler:
Vi ber dere innarbeide og ta hensyn til disse begrensningene i antall, tidspunkt og aktivitet:
1. I alle aktiviteter skal det legges til rette for at det er 1m avstand mellom alle deltakere.
Max antall i prøvesalene: sal 1: 16 personer, sal 2: 8 personer, sal 3: 16 personer
2. Avslutt aktiviteten 15 min før vanlig tid. Det vil si at hvis man vanligvis har øving til for
eksempel kl. 19.00, må dere avslutte kl. 18.45. Dette er for at vi (og dere som leier prøvesal)
skal kunne utføre et minimums overflaterenhold mellom grupper. Dette gjelder ikke siste
gruppen som forlater en prøvesal for kvelden.
3. Foreldre skal ikke vente på Cornerteateret, men hente og levere utenfor.
4. Har man symptomer på smitte skal man IKKE møte på øving.
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