STICHTING KREATIEVE VORMING HULST
Protocol, inhoudende de maatregelen/afspraken om veilig samen lessen te volgen
De veiligheid van medewerkers, docenten en cursisten staat te allen tijde voorop. Dit protocol is leidend tenzij van
regeringswege andere richtlijnen worden opgelegd.
Algemeen
De afspraken in dit protocol, gelden voor alle lessen en cursussen en betreffen de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

De RIVM-richtlijnen zijn leidend
Blijf thuis als u of één van uw gezinsleden klachten hebben;
Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand van elkaar;
Was uw handen vaak en goed;
Schud geen handen en raak elkaar niet aan;
Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Aanwijzingen voor de aanvang van, gedurende en bij afsluiting van de les/cursus
Was / desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het lokaal;
Beperk het verkeer in het leslokaal – blijf zoveel mogelijk op uw eigen plaats;
Waarschuw iedereen bij het verlaten van uw plaats; het rondlopen mag slechts 1 persoon tegelijk;
Volg de aangegeven looprichting in het lokaal volgens de aanwijzingen;
Wacht op elkaar bij binnenkomst en bij het weggaan en houd 1,5 meter afstand;
Houd 1,5 meter afstand of deel de groep op bij een eventuele pauze, gebruik koffie/thee/drank in de
cafetaria van Den Dullaert;
Maak de eigen werkplek bij aanvang en einde van de les schoon met de desinfectantia en papier;
Deponeer gebruikt schoonmaakpapier en al het andere afval in de afvalemmer.

2.7
2.8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.3

Voorzieningen
Het gebruik van mondmaskers en handschoenen is niet verplicht. Wilt u deze gebruiken, dan dient u eigen
mondmaskers/handschoenen mee te nemen. Hierbij dienen de hygiëneregels in acht genomen te worden;
Dispensers voor reiniging van de handen staan bij de ingang / uitgang van de lokalen;
Desinfectantia en papier voor reiniging van uw werkplek worden door de Kreatieve Vorming verstrekt;
De activiteiten vinden plaats in het teken-schilderlokaal in Den Dullaert, EHBO en toiletten van Den Dullaert
worden gebruikt;
Toileteer zoveel mogelijk thuis en maak zo weinig mogelijk gebruik van het toilet van Den Dullaert;
Kom zoveel mogelijk alleen naar de les, neem zoveel mogelijk de fiets en volg de aanwijzingen en looproutes in
Den Dullaert;
Den Dullaert stelt per gender 1 toilet beschikbaar en reinigt de toiletten, houd u aan de voorschriften.
Richtlijnen
Docenten en medewerkers van de Kreatieve Vorming zijn verantwoordelijk voor het volgen van de
regels. Zij zijn bevoegd u daarop aan te spreken. Volg hun aanwijzingen op en houd u aan de regels;
Het protocol voor de lessen in Coronastijl kunt u raadplegen op de website van de Kreatieve Vorming;
Blijf onder deze bijzondere omstandigheden begripvol voor een ieder.

SAMEN HOUDEN WE DE KREATIEVE VORMING CORONAVRIJ!!!

