Creative
Productions

Corona protocol
Voor medewerkers, cursisten en lesruimtes

Harde voorschriften
Algemeen:

- De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
- volwassenen houden anderhalve meter van elkaar.
- we wassen onze handen vaak en goed
- we schudden geen handen
- we hoesten en niezen in onze elleboog
- we raken ons gezicht niet aan
- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
- De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op onze locaties (in alle
lokalen en in de algemene ruimte) beschikbaar is:
- desinfecterende handgel
- zeep
- papieren handdoekjes
- oppervlaktesprays
Wij zullen derhalve:

- Helder communiceren over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting medewerkers en cursisten,
leerlingen en bezoekers.

- Op onze locaties duidelijk aangeven hoe ‘social distancing’ kan worden gewaarborgd. Dat doen we door
op de vloeren markeringen aan te brengen m.b.t. het inschatten van afstand en afwijkende looproutes.

- De beschikbare infographics vanuit de overheid ophangen op onze locaties.
- Medewerkers verantwoordelijk stellen voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
- Extra aandacht schenken aan het schoonmaken van alle ruimtes en instrumenten / apparatuur.
Protocol bepalingen

Voor de organisaties die verantwoordelijke zijn voor gebouw De 3Klank (KOEL creative productions en
Stichting Cultuur Verbindt IJmond):

- hygiëneregels hangen op zichtbare plekken in het gebouw.
- regels voor leerlingen / cursisten staan op de homepage van de websites.
- werkzaamheden waarvan de aard het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Lessen en cursussen
-

-

worden met in acht neming van anderhalve meter afstand tot elkaar gegeven. In overleg kan nog
steeds gekozen worden voor online lessen.
In de lesruimtes wordt gezorgd voor een lessituatie waarbij anderhalve meter afstand kan worden
gehouden tot elkaar.
Er wordt gezorgd voor maximale hygiëne. Er is voldoende zeep en desinfecterende handgel en er
wordt gewezen op het belang van handen wassen. Toiletten zijn niet toegankelijk voor leerlingen die kort
aanwezig zijn in het gebouw. Er is één toilet beschikbaar voor medewerkers. Cursusmaterialen worden
regelmatig gereinigd.
Algemene ruimtes worden op reguliere wijze schoongemaakt.
Contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag schoongemaakt.
Het toilet voor medewerkers wordt op reguliere wijze schoongemaakt. Aldaar zijn, net als in de
algemene keukenruimte voldoende zeep en papieren handdoekjes beschikbaar.
Medewerkers krijgen duidelijke instructie over de wijze waarop het protocol op de locaties moet
worden uitgevoerd.
Medewerkers krijgen de instructie dat zij elkaar en andere aanwezigen in het gebouw moeten
aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels van het protocol.

- Leerlingen, cursisten, medewerkers en bezoekers komen alleen volgens planning of afspraak
gespreid over de dag naar het gebouw.

- Er wordt met eventuele huurders van lesruimten overlegd over het maximaal aantal mensen dat op
basis van de anderhalve meter afstand, en de op dat moment geldende RIVM richtlijnen kan
worden toegelaten in de betreffende ruimte.
- Als er updates komen m.b.t. coronarichtlijnen vanuit de overheid zullen deze zsm gecommuniceerd
worden aan alle betrokkenen.
Voor medewerkers en docenten:

-

Werkzaamheden waarvan de aard het toelaat (administratie e.d.) worden vanuit huis gedaan.
Houd 1,5 meter afstand.
Was vaker je handen.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging ( tot 38 graden ).
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
Voor de deelnemers en cursisten:

-

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Handel zaken (anders dan lesinhoudelijke) indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
Kom niet te vroeg naar de les op de afgesproken tijd.
Kom zo mogelijk alleen naar De 3Klank. De leerling of cursist moet alleen het gebouw betreden.
Begeleiders zijn niet toegestaan.
- Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging ( tot 38 graden ).
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
- Volg altijd de aanwijzingen van de docent, de medewerkers en de aangebrachte aanwijzingen in het
gebouw.
Maatregelen in gebouw De 3Klank:
Algemeen:

- Hygiëneregels hangen aan de buiten- en binnenkant van de lesruimtes en in de algemene ruimtes.
- Er zijn desinfecterende handgel, zeep, oppervlaktesprays en papieren handdoekjes beschikbaar in
de lesruimtes en in de algemene ruimte.

- Er is een looproute gemarkeerd in de gang waarmee 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.
- Er kan indien nodig (meerdere docenten aanwezig in het gebouw) een andere uitgang dan de
-

hoofduitgang worden genomen.
Op de balie bij de ingang is een groot plexiglas scherm geplaatst.
Stoelen bestemd voor wachtende begeleiders in de gangen zijn geblokkeerd of verwijderd.
Heren- en damestoilet voor bezoekers zijn gesloten.
De voordeur en tussendeuren blijven tijdens lessen indien mogelijk geopend.

In de lesruimtes / tijdens de lessen.

- Indien mogelijk blijven deuren geopend.
- Op de vloeren zijn markeringen aangebracht waardoor 1,5 meter afstand duidelijk in te schatten is.
- Bij binnenkomst van de lesruimte wassen docenten en leerlingen hun handen met desinfecterende
gel. Bij het verlaten doen ze dit opnieuw.

- Leerlingen nemen hun eigen instrument mee. Het lenen van instrumenten of toebehoren is niet
mogelijk.

- Alleen docenten bedienen apparatuur of doen aanpassingen aan instrumenten en of
toebehoren. Ze reinigen deze contactpunten voor aanvang en na afloop van de les.

- Zanglessen vinden plaats op ruimere afstand voor veiligheid van docent en leerling. Een afstand
van minimaal 5 meter kan eenvoudig worden gewaarborgd in studio’s 3, 4 en 5.

- Bij pianolessen wordt een plexiglas scherm tussen twee piano’s geplaatst en wordt de piano
voor leerlingen na elke les gereinigd.

- Leerlingen maken indien mogelijk zelf aantekeningen, met eigen papier en pen. Anders worden
aantekeningen nagestuurd per e-mail.

- Docenten gebruiken wegwerp kartonnen bekertjes. Leerlingen nemen hun eigen drinken mee
naar de les.
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