
	 	

Veilig werken tijdens Covid19  

 
Covid19 (C19) heeft ons allen hard geraakt, zo ook de branche voor media, podiumkunsten, (bedrijfs)evenementen, 

festivals en concerten. Met de volgende maatregelen en plannen bieden wij een zo veilig mogelijke omgeving voor u, 

onze medewerkers en de bezoekers. Onze maatregelen zijn aanvullend op de algemeen bekende en uiteraard ook 

door ons geimplementeerde adviezen en maatregelen van de overheid. Zo werken we samen en kunnen we ervoor 

zorgen dat, waar dat past, uw uitzending, voorstelling, presentatie, evenement of concert op veilige wijze doorgang 

kan vinden. Ondanks dat wij ons beseffen dat in eerste instantie slechts een beperkt aantal producties plaats kan 

vinden zetten wij ons volop in om die producties die mogelijk zijn tot een succes te maken. 

Voorbereiding  

Onze projectmanagers en voorbereiders werken volgens ons C19-protocol. Dit protocol beslaat 8 pagina’s, beschrijft 

de door ons getroffen (voorzorgs)maatregelen en zorgt ervoor dat alle betrokkenen geinformeerd zijn en veilig werken. 

Voor elke productie zal door ons een C19-verantwoordelijke worden aangewezen, een operationele medewerker 

binnen onze ploeg die toeziet op veiligheid en naleving van onze en overheidsmaatregelen.  

Logistiek, op- en afbouw 

Onze logistieke operatie wordt o.a. op de volgende punten aangepast: 

• Voor aanvang wordt de locatie gecontroleerd en wordt de werkwijze met aandacht voor C19 met u doorgenomen. 

Te denken valt aan routing, markering en 1-richtingsverkeer.  

• Vrachtwagens worden op 1 laag geladen zodat 1 persoon zelfstandig kan laden en lossen; 

• Apparatuur waarvoor dat nodig is wordt vooraf gedesinfecteerd; 

• Medewerkers reizen zo mogelijk alleen en werken uiteraard altijd op minimaal 1,5M onderlinge afstand; 

• In overleg met de opdrachtgever spreiden we de werkzaamheden zoveel mogelijk en voorkomen we daarmee dat er 

teveel mensen gelijktijdig op de werkvloer aanwezig zijn met behoud van kwaliteit en resultaat . 

• In te zetten materialen worden qua formaat en gewicht zoveel als mogelijk op 1 persoons handelingsgeschiktheid 

geselecteerd. 

Uitvoering  

Voor technici, artiesten, sprekers en regie worden o.a. de volgende maatregelen genomen:  

• Iedere Ampco Flashlight productie voorziet in een hygiene-kit, inclusief handschoenen en ontsmettingsmiddelen; 

• Eenieder krijgt een persoonlijke en vooraf ontsmette microfoon, gebruik van headsets wordt geminimaliseerd. 

• Regie- en operatorposities worden op veilige onderlinge afstand geplaatst; 

• Pauzes worden gespreid zodat er geen grote groepen ontstaan. 

Bovenstaande is een korte weergave van de door ons opgestelde maatregelen en protocollen. Hebt u vragen? Uw 

vaste contactpersoon beantwoordt ze graag. Mailen kan naar rental@ampco-flashlight.com
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