Update 26 juni 2021

Protocol groepslessen volwassenen
In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden Wel zoveel mogelijk met de 1,5 meter regel tenzij het niet anders kan, zoals bijv. met
dans).

Basisregels
De veiligheid medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat ten alle tijden voorop. RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dus alle medewerkers en cursisten
houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Dat betekent:
-

Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
Was de handen vaak en goed
Schud geen handen
Hoest in de elleboog
Zit niet aan je gezicht
Blijf thuis als je klachten hebt, of iemand uit je gezin klachten heeft en laat je testen. (verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
•
•
•

Een mondkapje dragen is niet verplicht!
Registratie is niet verplicht voor leerlingen en cursisten op leslocaties. Dit omdat men al geregistreerd staat bij BplusC
Een gezondheidscheck door de conciërge bij binnenkomst is verplicht!
U krijgt bij binnenkomst onderstaande vragen:
Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). U hoest.
U bent benauwd of kortademig.
U heeft verhoging of koorts.
U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
Heeft u corona? Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
Heeft u een huisgenoot met corona?
En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
Bent u in quarantaine omdat u: nauw contact had met iemand die corona heeft of had? in corona risicogebied was?

Bij 1 keer ‘ja’ op de vragen kunt u geen les volgen en gaat u naar huis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken lestijd
Deelnemers verzamelen op gepaste afstand buiten.
één deelnemer haalt de naamkaart van de betreffende docent bij de receptie- fac. Medewerker balie. Brengt deze na de les terug.
De groep gaat pas naar binnen als de groep compleet is.
Bij binnenkomst en weggaan maakt men de handen schoon op de aangegeven plek in de hal.
Volg de aangegeven route in en uit het gebouw en houdt overal 1,5 meter afstand
Naar boven heeft voorrang op de trap. Houd ook hier ca. vijf treden afstand tot elkaar.
Er mag 1 persoon tegelijk in de lift. (mits uit 1 gezin afkomstig)
De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten.
Cursisten en docenten hangen eigen jas aan achterkant stoel en houden hun tas bij zich. Er wordt geen gebruik gemaakt van centrale kapstokken.
In lesruimtes zijn reinigingsmiddelen aanwezig
In lesruimtes zijn, waar nodig, preventieschermen aanwezig
In lokalen zijn, waar nodig, markeringen van 1,5 meter* voor de onderlinge afstand tussen docent en cursist(en)
Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte.
Tafels, stoelen en/of instrumenten staan 1,5 meter uit elkaar in lesruimtes.
Zet geen airco’s aan, zet liever tussen de lessen door het raam open en bij warmte de ramen op een kier.
Er worden geen consumpties genuttigd tijdens de bijeenkomst. Men heeft een eigen waterflesje.
Leermiddelen ten behoeve van de les, worden na ieder gebruik gereinigd door docent.
Leerlingen reinigen eigen middelen.
De docent, begeleider ziet toe op naleving van de regels.
Medewerkers/docenten spreken deelnemers/cursisten en elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
De docent, begeleider zorgt dat de groep een voor een met 1,5 meter het lokaal verlaat.

