CORONA PROTOCOL
28 mei 2020
Harmonie Voorschoten volgt het protocol, gebaseerd op de RIVM regels en branche
specifieke eisen.

II. Richtlijn 1-op-1 lessen
Algemene richtlijn






We houden anderhalve meter afstand van elkaar
We schudden geen handen
We hoesten of niezen in onze elleboog
We zitten niet aan ons gezicht
We blijven thuis als we, of iemand in ons gezin, klachten hebben
Aanvulling op algemene regels





Beoordeling: het informeren naar de gezondheidssituatie van de leerling wordt door de
docent gedaan.
Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, krijgen
wanneer mogelijk online les;
Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
Specifieke adviezen














De leerling maakt zelf een keuze voor online les of in het leslokaal.
Het volgen van de lessen in het leslokaal geschiedt op eigen risico.
De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, in levenden
lijve of online.
Blijf thuis met maag en of darmklachten, oogontstekingen, koorts of
verkoudheidsklachten.
Leerlingen gaan thuis naar het toilet.
Leerlingen nemen hun eigen instrument mee.
Leerlingen nemen hun eigen standaard mee.
Leerlingen nemen eigen bladmuziek mee. Deel geen materialen onderling.
Leerlingen nemen een eigen schone handdoek mee om je condenswater op te vangen,
deze dienen gewassen te worden na gebruik!
Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook
condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten.
Volg de aangegeven looproute in het clubgebouw. Dit houdt in: naar binnen bij het
instrumentenhok, naar buiten via de voordeur of via de openslaande deuren in de
lokalen. Overal in de club geldt eenrichtingsverkeer.













Houdt bij het naar binnen gaan, voldoende afstand van elkaar. Wacht tot de vorige
persoon in het lokaal is. Het kan zijn dat je even moet wachten voor je naar binnen kan.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst met de aanwezige hand desinfectie.
Je hangt je jas evt. aan de achterkant van je stoel. Gebruik je geen stoel, leg je jas dan bij
je tas.
Ga niet onnodig heen er weer lopen.
Houdt ook met het naar huis gaan (fiets pakken) rekening met de 1,5 meter afstand.
De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd.
Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt bij voorkeur voorzien in doorzichtige
afscheidingen tussen docent en cursist en cursisten onderling. Houd in ieder geval ruim
afstand (indicatie: 3 - 4 meter)
Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten,
mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen.
Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de lesruimte aanwezig zijn;
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.
Voor de leerlingen





Zorg dat je op tijd bent!
Kom zo mogelijk alleen. Ouders mogen niet mee naar binnen en dienen ook buiten de
1,5 meter afstand te houden;
Luister naar de aanwijzingen van de aanwezige begeleiding
Voor de leraren





Desinfecteer de tafel of standaard die je gebruikt, bij aanvang en na afloop.
Houd voldoende afstand tot de leerlingen.
De leraar heeft de dag voorafgaand aan de les (bij de 1 op 1 lessen), contact met de
leerling of ouders/verzorgers, om navraag te doen naar de gezondheidssituatie van de
leerling.

