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• We houden binnen te allen tijde 2 meter afstand van elkaar.  
• Het dragen van een mondkapje is in alle ruimtes in de Molenwiek 

verplicht als men zich verplaatst.  
• Er is een looproute gemaakt in de Molenwiek, hier dient iedereen 

zich aan te houden.  

• Alle deuren van de Molenwiek zijn op slot, er kan niemand zonder 
aanmelding naar binnen toe. Nooduitgangen blijven vanuit binnen, 

altijd beschikbaar.  
• Wij als organisatie houden een lijst bij van alle bezoekers. Bij 

aankomst dienen de bezoekers hun naam, telefoonnummer en 
emailadres in te vullen op een gastenlijst, indien deze vooraf nog 

niet zijn doorgegeven. Tevens wordt een gezondheidscheck 
uitgevoerd.  

• De ingang voor bezoekers is de zijdeur ten zuiden van de 
Molenwiek, dit is de ingang van de basisschool. Men kan via deze 

zijdeur plaatsnemen in de ontvangstruimte. Onze regisseur zal de 
bezoekers ophalen in deze ruimte. Na de activiteit/opname in de 

studio, zullen de bezoekers de Molenwiek verlaten via de andere 
uitgang, aan de noordzijde van de Molenwiek. Pas na het verlaten 

van de opnamestudio, zullen de volgende gasten worden 

toegelaten.  
• Bij interviews aan de microfoon, zullen we plexiglas platen tussen 

presentator en gasten plaatsen.  
• Officiële momenten vinden op het tweede podium plaats, om 

spreiding van aanwezige mensen te waarborgen. Op het podium is 
een afstand van 2 meter verplicht, we gaan het podium ongeveer 12 

meter breed maken.  
• Het maximum aantal personen wat gelijktijdig aanwezig mag zijn in 

de studio is 8. Hierin is technisch personeel niet meegerekend. Deze 
8 personen, mogen gelijktijdig naar binnen, maar wel op 2 meter 

afstand van elkaar.  
• Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig bij de Molenwiek, u 

kunt aan de voorzijde of aan de zijkant parkeren.  
• Indien de avondklok nog van kracht is, mag u toch reizen voor 

onze televisie-opname. U dient zelf een “eigen verklaring” te 

downloaden op de 
website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/202

1/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok  

• Bij deze verklaring dient men altijd een uitnodiging bij te 

hebben  van ons als lokale omroep. Zowel de “eigen verklaring” als 
de  uitnodiging, mag u digitaal tonen als bewijs.  
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• Wij stellen per dag minimaal 1 Corona-specialist aan. Deze is 
verantwoordelijk voor de handhaving van de Corona-regels in de 

Molenwiek. Wij vragen u om opvolging te geven aan de adviezen 

van onze specialist.  
• Spontaan langskomen in de Molenwiek, is niet toegestaan. Iedereen 

zal zich vooraf moeten aanmelden bij de regisseur van het 
programma. De regisseur zorgt voor een lijst met bezoekers, welke 

in handen is van de Corona-specialist.  
• Iedereen die naar de Molenwiek komt, krijgt bovenstaande 

instructies vooraf in een document aangeleverd, onze regisseur zal 
toezien op de handhaving van de regels.  

• Ons protocol is gebaseerd op de regels van en ons contact met de 
Rijksoverheid en is goedgekeurd door de gemeente Gilze en Rijen.  

  

  

  

  

 


