Protocol ‘Veilig Stijldansen
bij Dansschool De Rijk’

Binnenkort kunnen we weer starten met het geven van danslessen. Zolang er nog
maatregelen noodzakelijk zijn om het Covidvirus tegen te gaan, dienen wij ons met zijn
allen hieraan te houden om verspreiding ervan te voor komen.

‘Veilig dansen doe je samen…’
Om dat te kunnen bereiken hebben wij -volgens de huidige RIVM maatregelen en
adviezen- een protocol samen gesteld om op verantwoorde wijze dansles te kunnen geven
en te hebben.

Algemene richtlijnen en adviezen RIVM.
•
•
•
•
•
•

Was thuis vóór en na de les je handen.
Schud géén handen
Hoest/nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren
zakdoekjes die na gebruik worden weggegooid.
Er staat een pomp met desinfectie in de zaal. En ook ’t Veerhuis heeft
desinfectie zuil(en) in de centrale hal staan.
Raak zo min mogelijk aan met je handen. Zoals deurklinken en posten, tafels of stoelen.
Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet (ga bij voorkeur thuis
naar het toilet).

Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent. Is je
danspartner verkouden of grieperig, dan beiden
thuisblijven.

Check zelf de onderstaande lijst voordat je naar de les komt:



Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (v.a.
38°C)?



Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts
en/of benauwdheidsklachten?



Heb je het Covid-19 virus gehad en is dit pas in de afgelopen 7 dagen
vastgesteld?



Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het
Covid-19 virus en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
persoon terwijl hij/zij nog klachten had?



Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het Covid-19 virus is vastgesteld?

Is één van bovenstaande punten van toepassing? BLIJF THUIS!

Richtlijnen voor het gebruik van de garderobe en zaal.
• Je kunt tijdelijk geen jas in de garderobe ophangen
• Trek je dansschoenen pas aan als je op je plek in de zaal zit
• Doe je buitenschoenen in een tas en plaats deze onder het tafeltje of
stoel
•

Geen jassen en/of grote (rug)tassen mee naar binnen nemen. Laat deze in de
auto. Uitzondering voor de personen die met de fiets of OV komen.

•

Verplaats geen tafels en sleep niet met stoelen. De opstelling staat vast en dient
zo te blijven. De 1.5 meter regel geldt niet voor de dansvloer maar wél voor de
zitjes.

•

Er is één tafel per danspaar. Het is niet toegestaan om met meerdere paren aan
één tafel te zitten.

•

Gebruik de garderobe en zaal niet voor de onderlinge sociale gesprekken (hoe
verleidelijk dit ook is). Verplaats die gesprekken naar buiten en houd daar dan
ook de gepaste afstand tot elkaar.

Richtlijnen van de accommodatie ‘t Veerhuis
Naast het handhaven van de maatregelen met betrekking tot het dansen
dienen we ons tevens te houden aan de regels opgesteld door ’t Veerhuis.
Wij zijn tenslotte te gast in deze accommodatie en volgen dan ook
eveneens hun protocol.
Entree:
•
•
•

’t Veerhuis heeft markeringen voor ingang en de receptiebalie om de 1,5 meter aan
te geven
Er staat een bord bij de ingang met daarop het protocol van het RIVM
Bij de ingang staat een desinfectiezuil

Danszaal ‘De Albatros’
•
•
•
•
•
•

’t Veerhuis volgt de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid
Alle zalen zijn voorzien van informatie en instructies over COVID-19
’t Veerhuis stelt tissues, desinfectiemiddel en een afvalbak beschikbaar
’t Veerhuis maakt de gebruikte oppervlakten regelmatig schoon
Ze hebben de tafels en stoelen op 1,5 meter opgesteld rekening houdend met
looproutes.
Houd 1,5 meter afstand. Zowel tot de medewerkers als tot de andere gasten.
Gelieve bij in-en uitgang rekening te houden met het elkaar passeren.

Het Restaurant
•
•
•
•
•
•

Gelieve te wachten op de aangegeven plek tot zij u uw tafel wijzen
Houd 1,5 meter afstand. Zowel tot de medewerkers als tot de andere gasten.
Gelieve bij in-en uitgang rekening te houden met het elkaar passeren.
Om voldoende afstand te behouden serveren wij uit, ook bij de buffetten, met
gepaste afstand, waarna u zelf uw bestelling kunt pakken
Onze medewerkers dragen handschoenen uit hygiënisch oogpunt
Uitsluitend betalen met pin / contactloos
Alle tijdschriften en kranten zijn verwijderd

Naast deze regels en adviezen geldt uiteraard altijd: Volg de aanwijzingen van de
medewerkers van Dansschool de Rijk en van ’t Veerhuis strikt op.
Als we met zijn allen deze regels hanteren en blijven volgen dan kunnen we oprecht
zeggen:

‘Veilig dansen doe je samen…’
Het volledige protocol ‘Basis Protocol Danssector (versie 2, 28 juni 2020)’
inzage bij de dansdocent.

ligt voor iedereen ter

