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P. n.
Člani SPZ – zborovska dejavnost
po elektronski pošti 8. junija 2020

Priporočila za ponovni zagon pevske
(zborovske) dejavnosti
(v veljavi od 29. maja 2020)

(na podlagi priporočil Zveze pevskih zborov Avstrije/Chorverband Österreich, z dne 28. 5. 2020)

IZHODIŠČE:
Þ Zakon o nalezljivih boleznih (Epidemiegesetz) vaje, koncerte, petje pri bogoslužju in
pevska/zborovska izobraževanja opredeljuje kot prireditve.
Þ Treba je upoštevati predpise (odredbe) upravnih organov in zlasti zahtevo po
varnostni razdalji (trenutno en meter).
Þ Načelo samoodgovornosti velja za vse člane / članice pevskega zbora.
Þ Udeležba na zborovskih vajah je prepovedana ob sumu na infekcijo.
Þ Telesna bližina naj se prepreči (npr. rituali pozdravljanja).
Þ Če varnostne razdalje ni mogoče upoštevati, je treba poskrbeti za druge primerne
varnostne ukrepe.
PRIPOROČILA ZA ODGOVORNE OSEBE (PREDSEDNIKE, ZBOROVODJE) PRED VAJAMI:
Določitev odgovorne (Corona-Beauftragter) osebe za naslednje naloge:
o Predstavitev higienskih ukrepov, pojasnjevanje njihove uporabe in odgovarjanje na
morebitna vprašanja.
o Upoštevanje higienskih ukrepov.
o Upoštevanje varnostne razdalje pred vajami, po vajah in med odmori.

Določitev higienskih ukrepov:
o Prihod in odhod: različni vhodi, enosmernost, določila za varnostno razdaljo itd.
o Uporaba zaščitnih mask ob prihodu in odhodu ter med odmori.
o Razkuženje vadbenega prostora in kontaktnih površin, kot so kljuke vrat, stoli itd.
o Ponavljajoče oz. redno zračenje vadbenega prostora.
o Pravila za uporabo sanitarnih prostorov: določitev časovnih obdobij.
o Ravnanje v primeru okužbe: takojšnje informiranje odgovorne osebe in pristojnega
upravnega organa.
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Izdelava ukrepov za vaje:
o Premestitev vaj v večji prostor oz. na prosto.
o Spremenjena postavitev stolov (v obliki šahovnice).
o Upoštevanje največje možne razdalje med pevci/pevkami: priporoča se 1,5 metra na
vsako stran; raztegnjene roke se ne smejo dotikati.
o Določitev največjega števila pevcev/pevk ob upoštevanju varnostne razdalje.
o Izvajanje vaj v manjših skupinah: posamične vaje, razdelitev zbora po skupinah.
o Kratke časovne enote vaj in zračenje prostora najmanj 10 min./uro.
o Prepoved gibalnih vaj (pri katerih se člani lahko preznojijo) pri upevanju.
Priporočila:
o Opozarjanje članov na samoodgovornost.
o Časovna omejitev za dostop do vadbenega prostora.
o Morebitna označitev varnostne razdalje.
o Upoštevanje priporočene varnostne razdalje.
o Uporaba lastnih notnih zvezkov.
o Fotografiranje ali skiciranje postavitve in zasedbe stolov; kot dokumentacija v primeru
okužbe (»Contact Tracing«)
o V primeru potrebe: uporaba zaščitnih mask in njihova redna menjava.
Nadaljnja priporočila:
o Za upoštevanje predpisov (odredb) upravnih organov so odgovorni predsedniki oz.
zborovodje. Ob morebitni okužbi zanjo niso odgovorni, če dokumentirano dokažejo,
da so člane opozarjali na sprejete ukrepe. Priporočila veljajo tudi na koncertih pevskih
zborov in izobraževanjih (pevskih seminarjih oz. delavnicah).
o Na seminarjih oz. delavnicah, ki se izvajajo v izobraževalnih ustanovah, veljajo tudi
Navodila za gostinske obrate (gostilne, hotele).
V glasbeni dejavnosti ima prepevanje poseben pomen. Pevska dejavnost kot taka zdravja ne
ogroža, prav tako ga ne ogrožajo gostinska dejavnost, šport ali trgovina. Zdravje ogroža
neupoštevanje ukrepov, namenjenih preprečevanju širjenja infekcij. Pot do uspeha na vseh
področjih družbe sta predvsem samoodgovornost in obzirnost.
Ukrepi za zmanjšanje tveganja so nastali na podlagi priporočil strokovnega gremija, ki ga
sestavljajo: mag. Heinz Ferlesch, o. univ. prof. mag. Johannes Prinz, ddr. Karl-Gerhard Straßl
MAS, mag. Felicitas Moser, prof. Dorothea Draxler, dr. Ingrid Kapsch, Gudrun Perthold,
Hansfrieder Vogel M.A., mmag. Gottfried Zawichowski in prof. Gerald Wirth.
Priporočila so bila izdana kot pomoč pri odgovornem ponovnem zagonu zborovske
dejavnosti.
Priporočila si lahko v originalu (nemškem jeziku) preberete na spletni strani chorverband.at:
https://www.chorverband.at/images/Empfehlungen_ChVOE/Empfehlungen_ChVO_Tatigkeiten_Chore_ab_2952
020_Beschluss_Prasidium.pdf

Viri priporočil:
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2. COVID-19-LV-Novelle vom 27. Mai 2020: www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Corona-Kunst-und-Kultur.html
Studie „Beurteilung der Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV-2-Viren beim Singen“ der Charité Berlin vom 4. Mai
2020:https://audiologiephoniatrie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc16/audiologie/Allgemein/Singen_und_SARS-CoV2_Prof._Mürbe_et_al._04052020.pdf
Studie „Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik“ der Hochschule für Musik Freiburg, 2.
Update vom 19. Mai 2020: https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
Studie „Musizieren während der Pandemie - was rät die Wissenschaft?“ der Universität der Bundeswehr München
vom 8. Mai 2020: https://www.unibw.de/home/news-rund-um-corona/musizieren-waehrend-der-pandemie-wasraet-die-wissenschaft
„Untersuchung und fotografische Dokumentation von Aerosol- und Kondenswasseremission bei Chor-Mitgliedern“
der Medizinischen Universität Wien im Auftrag des Chorverband Österreich vom 27. Mai 2020: www.chorverband.at
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