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COVID-19 PROTOCOL
Voor de bescherming van de gezondheid van onze werknemers, freelancers en klanten
hanteren we bij de productie van films, video’s en animaties de volgende maatregelen,
rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.
1.

Voor overleg in welke fase van de productie dan ook, geven we de voorkeur aan contact
via telefoon of beeldbellen.
2. Als het noodzakelijk mocht zijn om elkaar in persoon te ontmoeten, dan alleen met de
meest noodzakelijk betrokkenen en met inachtneming van de 1 ½ meter (2 armlengtes)
regel. Bij afspraken bij ons op kantoor is een producer aangesteld om toe te zien op het
handhaven van de regels.
3. Bij opnames limiteren we de aanwezigheid tot maximaal 10 mensen. Afhankelijk van het
soort opdracht zijn naast eventueel de opdrachtgever(s) alleen de meest noodzakelijk
disciplines aanwezig. Eventueel combineren we functies. Denk dan bijvoorbeeld, als het
kan, aan een cameraman die ook zorgdraagt voor de geluidsopname.
4. Mensen met gezondheidsklachten zoals omschreven door het RIVM zijn niet welkom op
de set.
5. Locaties zijn afgestemd op de grootte van de crew, waarbij er voor iedereen voldoende
ruimte is om de 1 ½ meter afstand regel te kunnen uitvoeren. De aanwezige ruimte op
de set moet voor iedereen minimaal 4 m2 zijn. Op de locatie moeten er faciliteiten zijn
om de handen te kunnen wassen.
6. De crew is niet alleen geselecteerd op kwaliteit, maar ook op gedrag ten aanzien van een
professionele houding t.a.v. social distancing.
7. Indien noodzakelijk is er voor afkijk op de set een draadloze monitor beschikbaar.
Maximaal drie mensen kunnen met inachtneming van de 1 ½ meter regel meekijken
en/of de opname terugkijken.
8. Op de set is een producer aanwezig die verantwoordelijk is voor toezicht op de social
distancing maatregelen en de hygiëne.
9. Op de set zijn desinfectiemiddelen aanwezig, evenals handschoenen en mondkapjes.
10. Eventuele cast verzorgt haar eigen make-up en bevestigt eventueel zelf een
zendermicrofoon.
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11. Lunch wordt geleverd en verpakt per persoon. We gebruiken recyclebare wegwerp
borden en bestek. Iedereen op de set heeft een eigen drinkbeker met zijn of haar naam
er op.
12. Iedereen aanwezig op de set draagt handschoenen.
13. Iedereen reist met eigen vervoer. Er wordt niet samen gereden en ook staan we reizen
via het openbaar vervoer niet toe.
14. Voordat we gaan opnemen worden centraal de regels met de crew doorgesproken.
15. Tot 14 dagen na de opname hebben we dagelijks contact met alle aanwezigen om te
controleren op ziekteverschijnselen.
16. Montage wordt gedaan door de maker zelf of een editor. Aanwezigheid van meer dan
twee personen (gescheiden door plexiglas) bij de montage is niet toegestaan. Klanten
kunnen digitaal meekijken.
17. Montages worden ter review on-line aangeboden.
18. Dit corona protocol wordt wekelijks gereviewd op nieuwe inzichten en is standaard
onderdeel van onze offertes en opdrachtbevestigingen.

Wees voorzichtig en blijf gezond J

