
 

Coronamaatregelen tijdens je bezoek 
We kijken ernaar uit om je weer te mogen verwelkomen in ons theater. De veiligheid en 
gezondheid van onze bezoekers, medewerkers en artiesten staat voorop. We volgen 
uiteraard alle richtlijnen van het RIVM. Daarnaast hebben we zelf diverse maatregelen 
genomen. We doen er alles aan om jou als bezoeker in alle veiligheid een prettige en 
bijzondere theaterbeleving te bieden.   

 Kom niet te vroeg naar het theater, maar zorg wel dat je op tijd bent. 
 Bij binnenkomst houdt 1,5 meter afstand, desinfecteer je handen en volg de aangegeven 

looproute. 
 Je bent verplicht een mondkapje te dragen in Den Herd. Dit mag worden afgezet zodra je 

in de zaal hebt plaatsgenomen. Bij het verlaten van de zaal graag weer opzetten. 
 De garderobe is gesloten, neem je jas mee in de zaal en hang die over je stoel. 
 Een van onze medewerkers verwijst je naar je plaats in de zaal. 
 Je dient tijdens de avond op je plaats te blijven zitten, zodat er geen kruisverkeer binnen 

de 1,5 meter ontstaat (toiletbezoek zoveel mogelijk beperken). 
 Een eventuele naborrel is afhankelijk van de maatregelen die gelden op dat moment. 

Gezondheidscheck 
Bij binnenkomst in Den Herd dien je een checklist in te vullen. Als je alle vragen met nee kunt 
beantwoorden, ben je van harte welkom in ons theater. 

 Had je de afgelopen 24 uur last van hoesten, neusverkoudheid, koorts en/of 
benauwdheid?  

 Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts of 
benauwdheidsklachten?  

 Heb je het coronavirus (gehad) en is dat de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een 
labtest? 

 Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je de afgelopen 14 
dagen contact met hem/haar gehad, terwijl die persoon nog klachten had? 

 Ben je in thuisisolatie omdat je contact hebt gehad met iemand met het coronavirus? 

Heb je coronaklachten, dan ontvangen we je graag een andere keer. 

 
Hoe is de ventilatie geregeld in Den Herd? 
Het luchtbehandelingssysteem in Den Herd ververst de lucht in de zalen continue met 
schone buitenlucht. Er wordt bij ons geen lucht gerecirculeerd. Er komt schone lucht binnen 
en vuile lucht wordt afgezogen naar buiten. 


