Protocol ouder/verzorger, cursist, docent, medewerker en huurder ivm Corona
RIVM-richtlijnen

We vragen onze cursisten zich te houden aan de volgende aanwijzingen:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je les naar Artiance, zodat de wachttijd
zo kort mogelijk is
Bij binnenkomst ontsmet je je handen met ontsmettingsvloeistof die klaarstaat in de hal
Ontsmet instrumenten en lesmateriaal al thuis. Voor de juiste middelen hiervoor: vraag
dit aan je docent. Blaasinstrumenten moeten thuis voor de les heel goed schoongemaakt
worden! Neem een schone doek mee om tijdens de les eventueel eigen condens op te
vangen/schoon te maken en te desinfecteren.
Ziek- of afmeldingen rechtstreeks doorgeven aan de docent.
Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.
Als je les op de tweede verdieping is: ga omhoog met de lift (max 2 personen) en naar
beneden via de trap.
Kom, indien mogelijk, alleen. De foyer is open voor ouders/verzorgers 5 minuten voor of
na de les om kinderen te halen of te brengen. Voor kinderen onder de zes jaar geldt een
uitzondering; deze mogen door ouder/verzorger tot het leslokaal gebracht worden.
De ouder/verzorger wacht buiten het pand. De docent brengt de jongste kinderen na de
les naar buiten.
Zingen en blazen in de richting van de docent wordt altijd vermeden.
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar tijdens bewegen
door het gebouw. Op de plek aangekomen mag het mondkapje af.
Wanneer daar aanleiding toe is kunnen deze afspraken aangepast worden.
De administratie is vanaf 19 mei 's middags geopend of via de telefoon 0725404335 (van
13.30 tot 17.00 uur) of mail: administratie@artiance.nl.




















We vragen onze docenten, medewerkers en huurders zich te houden aan de volgende
aanwijzingen:
De docent en de cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les. De
schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de lesruimte aanwezig
Ontsmet na iedere les het instrument, lesmaterialen en deurklinken
Al het niet-docerende personeel werkt zoveel mogelijk vanuit huis
Overleg vindt zoveel mogelijk online plaats
Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke
markering aangegeven
Er is een nieuwe indeling in de kantoren voor het gebruik van werkplekken om de 1,5
meter afstand tussen de medewerkers te waarborgen
Desinfecteer je bureau, toetsenbord en muis voor aanvang en als je klaar bent, de
schoonmaakmiddelen hiervoor zijn aanwezig
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C), reuk- en smaakverlies
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten.
Wijs collega’s, cursisten en eventuele begeleiders (ook) op de eigen
verantwoordelijkheid voor hygiëne
Vermijd ontmoetingen op de gang, wacht even tot de gang vrij is
Zingen en blazen in de richting van de docent wordt altijd vermeden
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar tijdens bewegen
door het gebouw. Op de plaats aangekomen mag het mondkapje af.
Neem een eigen beker/thermoskan mee van huis zodat deze gevuld kan worden bij
Artiance
De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie
van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les
De docent blijft zoveel mogelijk in zijn/haar lokaal
De docent/huurder is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van het maximale
aantal cursisten per lokaal
Wanneer daar aanleiding toe is kunnen deze afspraken aangepast worden

