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Richtlijnen en protocollen  

Om handreikingen te bieden voor het veilig werken of gasten te ontvangen hebben 

verschillende brancheorganisaties protocollen uitgewerkt. Bij de inregeling van de 

maatregelen in Luxor Live zijn de volgende protocollen van kracht;  

 RIVM richtlijn | 13-10-2020  

 Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia, versie 11: 25 november 

2020  

 

1. Protocolbepalingen  
1.1 Algemene richtlijnen voor Luxor Live  
1.1.1 Organisatie  

1. Luxor Live heeft een coronateam opgericht bestaande uit medewerkers. Dit 
team is verantwoordelijk voor het implementeren van maatregelen en 
handhaving ervan. Het coronateam van Luxor Live bestaat uit: Paul de Groot, 
Jimmie Balster, Jaap Hentenaar, Winand van der Velde, Matthijs van der 
Meulen en Melissa Glasbergen.  

2. Aangepaste huisregels zijn  conform richtlijnen RIVM. Huisregels worden 
gecommuniceerd bij alle ingangen van het pand.  

3. Medewerkers en vrijwilligers zijn voldoende geïnstrueerd en beschikbaar om 
veilig en verantwoord te kunnen heropenen. 

4. Elke medewerker en vrijwilliger heeft een exemplaar van het protocol 
Heropening Luxor Live ontvangen.  

5. Aanpassingen in het protocol worden schriftelijk gedeeld met de 
medewerkers en vrijwilligers.  

6. Elk afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het voldoende instrueren van de 
medewerkers en of vrijwilligers binnen de afdeling.  

7. Luxor Live heeft voldoende beschermende middelen beschikbaar voor 
medewerkers en bezoekers.  

8. De algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd door de 
medewerkers van Luxor Live. 

9. Luxor Live heeft beschermende middelen aangeschaft voor medewerkers en 
bezoekers  

10. Afdeling facilitair is verantwoordelijk voor voldoende voorraad.  
 
1.1.2 Uitvoering 
1.1.2.1 Algemeen 

1. Luxor Live zorgt dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM kunnen 
worden nageleefd door personeel en bezoekers / externe relaties en ziet 
daarop toe.  

2. Luxor Live toon instructies bij de ingang van het pand en herhaalt deze 
binnen zoveel mogelijk (combinatie tekst en beeldtaal).  

3. Luxor Live zorgt dat er tijdens activiteiten altijd een lid van het corona-team 
in het podium aanwezig is.  

4. Luxor Live verplicht bezoekers en personeel een mondkapje te dragen tijdens 
verplaatsingen in het pand. Luxor Live verzorgd voldoende beschermend 
materiaal voor personeel.  
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5. Luxor Live zorgt dat gasten voorafgaand aan hun bezoek hun 
contactgegevens (volledige naam, telefoonnummer en mailadres) worden 
gevraagd, alsmede toestemming om hun contactgegevens te mogen 
gebruiken voor een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD 
achterlaten. Luxor Live registreert ook datum, tijdstip en placering van de 
gasten.  

6. Tijdens activiteiten past Luxor Live triage toe en laat alleen personen zonder 
COVID-19 klachten of symptomen op basis van triage toe. Dit geldt voor 
zowel bezoekers, als medewerkers, artiesten, huurders en leveranciers.  

7. Luxor Live voorkomt ophoping van gasten bij ingang zoals, door de 1,5 meter 
afstand in de rij zichtbaar te maken d.m.v. belijning op de grond en door het 
inzetten van publieksbegeleiders zoals afgebeeld op de plattegrond in bijlage 
3; publieksbegeleiding, plattegrond en capaciteit. 

8. Per afzonderlijke ruimte mogen maximaal 30 gasten tegelijkertijd aanwezig 
zijn. Het podium wordt als afzonderlijke ruimte beschouwd. Deze aantallen 
zijn exclusief personeel. 

9. De horecafunctie is niet toegestaan: er vindt geen enkele vorm van verkoop, 
aanbod en verstrekking van eten en drinken plaats. Er is geen verbod op het 
nuttigen van zelf meegebrachte non-alcoholische consumpties door het 
publiek.  

10. Uiterlijk om 01:00 zullen alle bezoekers het gebouw verlaten hebben.  
11. Luxor Live zorgt voor placering via een stoelenplan met inachtneming van de 

1,5 meter afstand. Staanplaatsen zijn vooralsnog niet toegestaan. Het 
stoelenplan is terug te vinden in bijlage 2; stoelenplan Luxor Live. 

12. Luxor Live wijst zelf bezoekers een plaats toe en begeleid bezoekers door 
middel van looproutes naar hun plaats in de zaal, met inachtneming van de 
voorgeschreven benodigde afstand tussen bezoekers.  

13. Protocol rondom sanitaire voorzieningen is terug te vinden in bijlage 1; 
protocol sanitaire voorzieningen Luxor Live.  

14. Per 1 december 2020 is het verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar om een 
niet-medisch mondneusmasker/mondkapje te dragen in publieke 
binnenruimten. Bezoekers hoeven alleen tijdens het zitten op de locatie waar 
het programma wordt bijgewoond het niet-medische 
mondneusmasker/mondkapje niet gebruiken. Medewerkers spreken de 
bezoekers actief aan op het gebruik ervan. Er geldt een uitzondering voor 
ruimtes die niet gelden als publieksruimten, zoals kantoor en backstage.  

15. Per 1 december 2020 is het verplicht voor medewerkers en leveranciers om 
in publieke binnenruimten een niet-medisch mondneusmasker/mondkapje te 
dragen.  

 
1.1.2.2 Facilitair  

1. Luxor Live zorgt voor beschermingsmiddelen bij punten waar het onmogelijk 
is om 1,5 meter afstand te bewaren tussen bezoekers en personeel 
(bijvoorbeeld kassa, kaartcontrole, horeca uitgiftepunten etc.)  

2. Luxor Live zorgt voor de aanwezigheid van desinfecterende handgel, 
zeeppompjes, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays.  
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3. Luxor Live zorgt voor een regelmatige intensieve schoonmaak van de 
contactoppervlakken in het gebouw, zoals bijvoorbeeld sanitair, 
deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen.  

4. Luxor Live zorgt voor looproutes door het pand en markeert deze, waar 
mogelijk, als eenrichtingsroutes.  

5. Luxor Live rust de BHV-organisatie uit met aanvullende 
beschermingsmiddelen.  
 

1.1.3 Communicatie  
1.1.3.1 Algemeen 

1. Luxor Live roept bezoekers, medewerkers, huurders, leveranciers en 
artiesten op om bij gezondheidsklachten niet te komen.  

2. Luxor Live roept bezoekers, medewerkers, huurders en artiesten op om 
gedurende de spits (17:00 – 19:00) het openbaar vervoer zoveel mogelijk te 
vermijden.  

3. Luxor Live vermeld op de homepage van haar website de richtlijnen voor 
bezoek aan Luxor Live (in korte, heldere bewoordingen).  

4. Eventuele aanpassingen en updates rondom dit protocol worden intern via 
servicemails aan medewerkers, leveranciers en bezoekers gecommuniceerd.  

5. Het coronateam is verantwoordelijk voor het communiceren van wijzigingen 
in het protocol aan de medewerkers.  

6. De afdeling marketing is verantwoordelijk voor het communiceren van de 
wijzigingen in het protocol aan bezoekers (indien van toepassing)  

7. De afdeling(en) techniek, facilitair en productie zijn verantwoordelijk voor het 
communiceren van de wijzigingen in het protocol aan toeleveranciers en 
artiesten (indien van toepassing).  

 
1.1.3.2 Kaartverkoop  

1. Luxor Live geeft voor aankoop duidelijk aan dat een gekocht kaartje geen 
garantie is op toegang. Als blijkt op de dag zelf dat de bezoeker symptomen 
van Covid-19 heeft of heeft gehad dan wordt men alsnog geweigerd.  

2. Luxor Live geeft na aanschaf van tickets aan hoe deze gecontroleerd gaan 
worden in het podium.  

 
1.1.3.3 Voor het bezoek  

1. Luxor Live stuurt de bezoekers die gereserveerd hebben een e-mail, 
voorafgaand aan het programma, met informatie over de 
looproutes/ingangen in het podium. In deze e-mail staat een link naar de 
aangepaste huisregels die verwijzen naar dit protocol.  

2. Luxor Live instrueert bezoekers dat ze altijd de aanwijzingen van het 
personeel moeten opvolgen.  

 
1.1.3.4 In het podium  

1. Luxor Live verwijst in haar huisregels naar dit protocol.  
2. Luxor Live informeert bezoekers in het gebouw over de aangepaste regels die 

gelden binnen het podium.  
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3. Luxor Live informeert bezoekers bij de ingang van het podium over de 
looproute die men moet volgen.  

4. Luxor Live hangt goed zichtbaar instructies voor bezoekers, artiesten en 
leveranciers bij relevante ingangen van het gebouw en herhaalt deze 
instructies binnen zoveel mogelijk.  

 
1.2 Algemene richtlijnen voor de medewerkers  
1.2.1 Kantoorpersoneel en voorbereidend productiepersoneel  

1. Voor kantoorpersoneel wordt het protocol ‘Veilig naar kantoor’ van VNO-
NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV en De Unie gevolgd. Dit protocol is 
afgestemd met de ministeries van I&W en EZK.  

2. Werkzaamheden waarvan de aard dit toelaat worden zoveel mogelijk vanuit 
huis verricht.  

 
1.2.2 Medewerkers in publieksdiensten  

1. Als je verkouden ben tof griepverschijnselen hebt: blijft huis en kom niet 
werken.  

2. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel in de ruimten waar alleen het 
personeel komt als in de ruimten waar ook bezoekers komen. Hiervoor geldt 
een uitzondering voor personen tot 18 jaar onderling, die geen 1,5 meter 
afstand tot elkaar hoeven te houden, maar wel tot personen van 18 jaar of 
ouder.  

3. Bij verplaatsingen binnen Luxor Live dragen de medewerkers een mondkapje.  
4. Wijs zowel bezoekers als collega’s erop als de regels niet worden nageleefd.  

 
1.3 Algemene richtlijnen voor bezoekers  
1.3.1 Voorafgaand aan het bezoek  

1. Aankoop van het toegangsbewijs kan vooraf alleen online via website van 
Luxor Live dan wel via het telefonisch maken van een reservering. Toegang 
tot het concert zonder reservering is niet mogelijk.  

2. Print het gekochte toegangsbewijs dat per e-mail is toegestuurd of download 
deze op de mobiele telefoon. In de ticketmail worden instructies gegeven 
over hoe de tickets in het podium gecontroleerd gaan worden.  

3. Bij aankomst van je bezoek wordt gevraagd naar je contactgegevens 
(volledige naam, telefoonnummer en mailadres), alsmede toestemming om 
je contactgegevens te mogen gebruiken voor een eventueel bron- en 
contactonderzoek door de GGD.  

4. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.  
 
1.3.2 Bij aankomst en tijdens het bezoek  

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers. Hiervoor 
geldt een uitzondering voor personen tot 18 jaar onderling, die geen 1,5 
meter afstand tot elkaar hoeven te houden, maar wel tot personen van 18 
jaar of ouder.  

2. Bij verplaatsingen binnen Luxor Live verplichten wij bezoekers een 
mondkapje te dragen. Als de bezoeker op zijn of haar zitplaats zit hoeft het 
mondkapje niet gedragen te worden.  
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3. Bezoekers mogen een gezelschap vormen tot maximaal 4 persoenen, waarbij 
altijd 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden, behalve als zij een 
huishouden zijn.  

4. De horecafunctie is niet toegestaan: er vindt geen enkele vorm van verkoop, 
aanbod en verstrekking van eten en drinken plaats.  

5. Uiterlijk 01:00 dienen alle bezoekers het gebouw te hebben verlaten.  
6. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.  
7. Het podium kan bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en /of 

griepklachten.  
8. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.  
9. Was na toiletbezoek grondig je handen.  
10. Betaal contactloos (pin of mobiel).  
11. Garderobe zal zolang dit protocol geldt niet in gebruik genomen worden. 

Bezoekers dienen hun jas mee de zaal in te nemen.  
12. De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Zie 

bijlage 1; protocol sanitaire voorzieningen Luxor Live 
13. Zorg ervoor dat uw gedrag niet leidt tot de verspreiding van speekseldruppels 

(denk aan meezingen, schreeuwen, fluiten op de vingers). Als Luxor Live 
constateert dat uw gedrag niet passend is, zal u hierop worden geattendeerd 
en verzocht worden dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt 
gegevens, kan de toegang worden ontzegd. Schade die het podium leidt door 
jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.  

14. Volg altijd de aanwijzingen van Luxor Live personeel op.  
15. Per 1 december 2020 is het verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar om een 

niet-medisch mondneusmasker/mondkapje te dragen in publieke 
binnenruimten. Bezoekers hoeven alleen tijdens het zitten op de locatie waar 
het programma wordt bijgewoond het niet-medisch 
mondneusmasker/mondkapje niet te gebruiken. Medewerkers spreken de 
bezoekers actief aan op het gebruik ervan. Het podium stelt eventueel niet-
medische mondneusmaskers/mondkapjes beschikbaar aan hen die er geen 
hebben.  

 
2. Horeca  
 
Horecafunctie is niet toegestaan, dus artikel 2.1 is tot nader order niet 
van toepassing.  
 
2.1 Publieksruimten 

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers. Hiervoor 
geldt een uitzondering voor personen tot 18 jaar onderling, die geen 1,5 
meter afstand tot elkaar hoeven te houden, maar wel tot personen van 18 
jaar of ouder.  

2. Bij verplaatsingen binnen Luxor Live verplichten wij iedereen een mondkapje 
te dragen. Als de bezoeker op zijn of haar zitplaats zit hoeft het mondkapje 
niet gedragen te worden.  
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3. Bezoekers die een gezelschap vormen tot maximaal 4 personen, kunnen in 
groepen komen en naast elkaar verblijven, waarbij zij geen 1,5 meter afstand 
tot elkaar hoeven te houden.  

4. Na 22:00 is er geen verkoop van eten of drinken meer.  
5. Uiterlijk 01:00 dienen alle bezoekers het gebouw te hebben verlaten.  
6. Er worden tijdens de activiteiten geen glazen gehaald door medewerkers.  
7. Luxor Live zorgt voor voldoende luchtverversing in de ruimtes waar 

activiteiten plaatvinden. Aanvullend op de maatregelen faciliteert Luxor Live 
ook Co2 meters waar ten alle tijden de kwaliteit van de lucht gecontroleerd 
kan worden.  

 

3. Pre-productie en techniek  
1. Bij iedere activiteit verwijst Luxor Live naar dit protocol als zijnde een 

contractvoorwaarde.  
2. Luxor Live laat voor aanvang van de opbouw door de artiest- en/of huurder 

een stageplan tekenen waarin de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de 
personen op het podium wordt gewaarborgd.  

3. Het podium werkt uitsluitend met artiesten en huurders, die een sluitend 
plan kunnen aanleveren voor naleving van de 1,5 meter afstandsregel. 
Artiesten en huurders die niet aan de richtlijnen uit dit protocol kunnen 
voldoen kunnen geweigerd worden. Luxor Live bepaald of een activiteit veilig 
kan plaatsvinden, waarbij het laatste woord altijd is aan de corona-
verantwoordelijke van het podium.  

4. Het podium en de artiest- en/of huurder geven aan elkaar een wederzijdse 
gezondheidsverklaring, waarmee zij aan elkaar bevestigen bij hun eigen 
medewerkers triage te hebben toegepast.  

5. Luxor Live stelt al het mogelijke in werking om bij werkzaamheden zoals 
laden en lossen, opbouwen en afbouwen en het assisteren van evenement 
gebonden functies tijdens het programma de 1,5 te respecteren.  

6. Luxor Live stelt persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking indien de 
1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.  

7. Luxor Live zorgt ervoor dat materiaal dat ook door anderen wordt gebruikt 
direct na gebruik wordt gereinigd.  

8. Luxor Live zorgt ervoor dat bedieningspanelen van hijsinstallatie, lichttafels, 
mengtafels, toetsenborden etc. schoon zijn en na gebruik wederom worden 
gereinigd.  

 

4. Evenement-gebonden functie (backstage)  
1. Luxor Live laat medewerkers, huurders, leveranciers en artiesten op 

verschillende aanvangstijden het gebouw betreden zodat contact onderling 
zoveel mogelijk wordt vermeden.  

2. Luxor Live opent alleen de benodigde kleedkamers en beperkt het aantal 
gebruikers van deze ruimtes.  

3. Luxor Live communiceert in de verkeersruimten backstage en in kleedkamers 
de richtlijnen en bepalingen van het protocol, de veiligheidsvoorschriften en 
hygienemaatregelen.  
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4. Luxor Live bewaakt samen met de vertegenwoordiger van de artiesten en 
eventueel huurders en leveranciers de handhaving van de regels.  

 
5. Op het podium  

1. Op het podium wordt altijd minimaal 1,5 meter afstand in acht genomen, 
ongeacht of de bespelers of huurders al dan niet tot een groep behoren. 
Blazers dienen minimaal 2 meter afstand te houden tot anderen.  

2. Rond de productie op het podium worden, indien nodig, aanpassingen 
gedaan, die zoveel mogelijk in lijn zijn met de 1,5 meter-bepalingen uit dit 
protocol.  

3. Wanneer het in beginsel niet mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren, 
worden vooraf afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in 
overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.  

4. Luxor Live ventileert de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen.  
5. Alle veiligheidsregels, maatregelen en bepalingen die gelden voor bezoekers, 

leveranciers en medewerkers worden ook toegepast op artiesten.  
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Bijlage 1: Protocol sanitaire voorzieningen Luxor Live 
1. Toiletten zijn bereikbaar via de routes zoals vastgesteld in bijlage 3; 

publieksbegeleiding, plattegrond en capaciteit. 
2. Bezoekers dienen voor toiletgebruik de QR code die ze vinden bij hun 

zitplaats te scannen. Ze kunnen vervolgens aangeven dat ze naar het toilet 
moeten. Er komt dan een medewerker naar de tafel om de bezoeker op te 
halen en deze te begeleiden naar de toiletten.  

3. Voor zowel de heren als de dames toiletten geldt dat er slechts 2 personen 
tegelijkertijd de ruimte mogen betreden betreden.  

4. Bezoekers dienen buiten wachten indien er al 2 personen binnen zijn.  
5. Voor het betreden van de sanitaire ruimte de handen reinigen met 

desinfecterende gel.  
6. Urinoirs zijn deels afgesloten om de 1,5 meter afstand te bewaken.  
7. Wasbakken zijn deels afgesloten om de 1,5 meter afstand te bewaken.  
8. Standaard veiligheidsmaatregelen zoals door RIVM geadviseerd gelden ook in 

de  sanitaire voorzieningen van Luxor Live. 
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Bijlage 2: Stoelenplan Luxor Live 
 

Balkon + bovendek 

Begane grond 
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Bijlage 3: publieksbegeleiding, plattegrond en capaciteit 

1. Publieksbegeleiding 
1. Luxor Live zorgt voor publieksbegeleiders op de volgende punten:  

a. Entree buiten; check 1,5 meter afstand & gezondheidscheck 
b. Entree binnen 1; check 1,5 meter afstand & kaartcontrole  
c. Entree binnen 2; check 1,5 meter afstand & doorverwijzing 

balkon/zaal.  
d. Zaal: check 1,5 meter afstand & zaalplacering van voor naar achter 
e. Balkon: check 1,5 meter afstand & balkon placering 
f. Backstage: check 1,5 meter afstand  
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2. Plattegronden en looproutes  
2.1.1 Entree + grote zaal (begaande grond) // max. 30 personen excl. personeel 
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2.1.2 Grote zaal (balkon + bovendek) // afhankelijk van begaande grond max. 30 
personen excl. personeel  
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2.1.3 Kelder (toiletten) // maximaal 2 personen per toilet groep (dame/heer) plus 
maximaal 2 wachtenden buiten toiletgroepen.  
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3. Capaciteit  
- Grote zaal: maximaal 30 personen exclusief personeel  
- Toiletten: maximaal 4 personen exclusief personeel  
- Kantoor: maximaal 10 personen  
- Grote kleedkamer : maximaal 5 personen  
- Kleine kleedkamer:  maximaal 3 personen  
- Kleedkamer extra: maximaal 3 personen  
- Publieksruimtes / gangen overig: zorg voor zoveel mogelijk doorstroming / geen 
ophoping van personeel en bezoekers. Altijd 1,5 meter afstand waarborgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


