CORONAPROTOCOL
ALGEMEEN
1. Ben je verkouden? Heb je klachten als verhoging, koorts en hoesten? Heb je een huisgenoot
met klachten en koorts? BLIJF DAN THUIS. KOM NIET NAAR LES. Door op de les te verschijnen
verklaart de leerling expliciet geen klachten te hebben.
2. Kom ongeveer 10 minuten voordat de les begint. Er is dan voldoende tijd om uit te pakken,
handen te wassen enz.
3. In de leskamer en in de wachtruimtes zijn voldoende ontsmettingsmiddelen, handdoekjes en
dergelijke aanwezig.
4. Er is tijdelijk geen koffie, thee of water voor de leerling beschikbaar. Leerlingen nemen, indien
gewenst, zelf een flesje water mee.
5. De docent desinfecteert regelmatig deurkrukken, trapleuningen e.d.

DE LEERLING NEEMT ZELF MEE NAAR LES:
1. Eigen potlood en gum
2. Eigen klarinetstandaard (indien gewenst)
3. Indien gewenst een eigen flesje drinken.

VOOR DE LES
1. De leerling neemt plaats in een van de twee afgescheiden wachtruimtes. Daar is ruimte en om
uit te pakken. Jas graag meenemen en over de stoel hangen (dus niet aan de gebruikelijke
kapstok).
2. De leerling wast zijn handen in de toiletruimte. Zeep en papieren handdoekjes zijn voorradig.

TIJDENS DE LES
1. Docent en leerling blijven te allen tijde gescheiden door de plexiglas wand.
2. Het gedeelte waar de leerling gaat staan of zitten tijdens de les is duidelijk gemarkeerd.
3. Als de docent het instrument van de leerling wil bekijken (bijvoorbeeld om dit te controleren
op gebreken) draagt de docent handschoentjes.

NA DE LES
1. De leerling maakt zelf de gebruikte muzieklessenaar schoon. Desinfecterende doekjes zijn in
de leskamer aanwezig.
2. De leerling veegt de vloer schoon van gemorst condensvocht uit het instrument.
3. De leerling verlaat de leskamer en gaat direct naar zijn eigen wachtruimte. Daar pakt hij zijn
spullen in.
4. Na het inpakken veegt de leerling zelf het tafeltje en andere oppervlakken die hij heeft
aangeraakt schoon. Desinfecterende doekjes zijn aanwezig in de wachtruimte.
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