Update 26 juni 2021

Protocol individuele- en duoles
•

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. Kinderen tot 13 jaar hoeven onderling en tot anderen geen afstand te houden.
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 gezondheidscheck door de conciërge bij binnenkomst is verplicht!
Registratie is niet verplicht voor leerlingen en cursisten op leslocaties. Dit omdat men al geregistreerd staat bij BplusC.
Een gezondheidscheck is verplicht!
Had je de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
ben je verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). U hoest.
Ben je benauwd of kortademig.
Heb je verhoging of koorts.
Ruik of en/of proef je plotseling niets meer, maar je neus is niet verstopt.
Heb je corona? Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
Heeft je huisgenoot coronaklachten én koorts én benauwdheidsklachten?
En had je de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
Ben je in quarantaine omdat je: nauw contact had met iemand die corona heeft of had? in corona risicogebied was?

Bij 1 keer ‘ja’ op de vragen kun je geen les volgen en ga je naar huis.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom 5 minuten voortijd
Ouders/ verzorgers mogen niet met hun kind mee naar binnen in het gebouw. Na afloop les kunnen ouders hun kind bij de ingang ophalen
Kinderen mogen (bij slecht weer) in het gebouw op een door de conciërge aangewezen plek wachten tot de docent ze ophaalt. Indien er geen
conciërge aanwezig is, wacht dan buiten (of indien het gebouw het toelaat bij de ingang) op de aangegeven plek tot je opgehaald wordt door
de docent. * Werk je op de locatie met een rouleersysteem (naamkaart docent) dan wacht de leerling tot deze beschikbaar komt en gaat
zelfstandig naar het lokaal.
Bij binnenkomst in het gebouw lokaal maakt de leerling op aangewezen plek zijn handen schoon.
Volg dezelfde of aangegeven route in en uit het gebouw en hou (indien nodig) overal 1,5 meter afstand
Naar boven heeft voorrang op de trap.
Docenten geven het goede voorbeeld en houden zich aan de afspraken t.a.v. afstand houden, hygiëne en routing.
Docenten zijn verantwoordelijk voor het aantal mensen in de ruimte en begeleiden altijd de overgang van de lessen. Eerst de leerling eruit dan
de volgende leerling erin.
Jassen en overige spullen gaan mee het lokaal in.
De leerling gaat zelf het lokaal uit, na de voorgeschreven schoonmaak opent de docent zelf de deur voor de volgende leerling.
Docent is verantwoordelijk voor de schoonmaak-handelingen in het leslokaal.
Gebruik een kuchscherm waar nodig (alleen bij blazers, zangers).
Zorg dat stoel minimaal op anderhalve meter van de docent verwijderd staat indien nodig.
Zet geen airco’s aan, liever tussen de lessen het raam open en bij warmte de ramen op een kier
Houd je strikt aan de lestijd zodat de leerling voldoende gelegenheid heeft zich klaar te maken voor vertrek en de volgende leerling niet langer
dan noodzakelijk buiten het gebouw hoeft te wachten.
Medewerkers/docenten krijgen de instructie dat zij elkaar en deelnemers/cursisten moeten aanspreken op ongewenst gedrag en/of het zich
niet houden aan de afspraken.

