Protocol verantwoord binnen les Musical Fabriek
Uitgangspunten protocol: Veiligheid medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat ten alle
tijden voorop; focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen; uitgangspunt is dat het
helder en hanteerbaar is voor alle medewerkers en deelnemers en cursisten.
Dit protocol is opgesteld voor het uitvoeren van de groepslessen op de binnen accommodatie aan de
Laan van Poot, van de Musical Fabriek van september 2020, tot zolang als nodig is.

Algemene veiligheid en hygiëne regels:
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je
tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot
tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van
de GGD);
• blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven
dagen na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de les klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden,
uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar je les vertrekt thuis naar het toilet;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek cursuslocatie;
• kom niet eerder dan tien minuten voor je les aan op de cursuslocatie en ga na afloop direct naar huis.

Aankomst/vertrek lessen
• Hanteer de bovengenoemde hygiëne- en veiligheidsregels;
• bij de lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13 jaar en
ouder gelden;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals je docent; blijf bij je groep indien er
meerdere groepen tegelijkertijd aanwezig zijn;

• kinderen vanaf 13 jaar houden anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve
personen uit eigen huishouden), dus ook tot de docent. Bij kinderen tot en met 12 jaar is deze
afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• Ouders mogen helaas niet naar binnen en brengen de leerlingen tot aan de deur. De docent brengt de
leerlingen naar desbetreffende zaal.
• Ouders worden verzocht na het brengen/halen direct het park/locatie te verlaten.
• kom in de juiste kleding. Schoeisel voor buiten gaat in de gymzaal/studio uit en wordt onder de bank
geplaatst.
• Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• neem zo min mogelijk spullen mee. Laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis;
• Zorg zelf voor een flesje water met je naam erop.
• Er wordt gedurende de les en na afloop van elke les extra ‘gelucht’, d.m.v. het open houden van alle
ramen, en tussentijds wordt de nooduitgang open gehouden, indien mogelijk
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• alle lessen starten op de gewone lestijd en stoppen 5 minuten eerder i.v.m. wisseling van de les en
ophalen/afzetten van cursisten;
• cursisten niet eerder aanwezig dan 10 minuten voor aanvang van de les. Na de les graag meteen de
locatie verlaten, via de nooduitgang in de zaal.

