Dansprotocol om weer veilig samen binnen te dansen.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen opgesteld naar aanleiding van de
richtlijnen van het basisprotocol danssector en het van het NOC.NSF

VOOR IEDEREEN:
Algemeen







Bij aankomst en in de kleedkamer staat handgel en zijn papieren doekjes aanwezig.
Na iedere les waarin de barre gebruikt wordt, wordt deze gereinigd.
Na iedere les waarin de matten en andere materialen worden gebruikt, worden deze
gereinigd.
Het toilet en de balie worden meerdere malen per dag schoongemaakt.
Tussen de kassa en de balie staat een kunststof barrière.
Neem voor de zekerheid een extra trui mee mocht je het binnen wat fris vinden.

Gedragsregels








Je hoest en niest in je elleboog.
Je gebruikt papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooit deze daarna weg.
Als je de afgelopen 24 uur een of meerdere (milde) klachten hebt die passen bij COVID-19
dan blijf je thuis: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
Als je deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek dan blijf je thuis.
Als iemand binnen het gezin of leefgemeenschap koorts of benauwdheidklachten heeft, blijf
je thuis.
Als je COVID-19 hebt gehad in dit is in de afgelopen 7 dagen vastgesteld, dan blijf je thuis.
Als je een huisgenoot hebt bij wie COVID-19 is vastgesteld en je hebt korter dan 10 dagen
geleden contact gehad met deze persoon dan blijf je thuis.

Ventilatie






We dansen zoveel mogelijk met de ramen open.
Meerdere keren per dag zullen de ramen verder opengezet worden.
De bovenroosters van de ramen blijven open.
Er is een luchtafvoersysteem in de balletschool aanwezig.
De airco zal bij hoge uitzondering gebruikt worden maar altijd in combinatie met het
luchtafvoersysteem zodat er geen sprake is van interne luchtcirculatie.

LEEFTIJD VAN 2,5 TOT 5 JAAR
Aankomst les
 Als ingang gebruiken we de voordeur van de balletschool, nummer 3.
 Probeer slechts maximaal een paar minuutjes voor dat je les begint naar
de les te komen.
 Er mag slechts een volwassene mee om je weg te brengen.
 Je komt in danskleding naar de balletschool.
 Je bent thuis nog naar de WC geweest.
 Je wacht buiten met je ouder/wegbrenger tot de deur wordt
opengedaan. Er liggen speciale wachtvoetjes.
 We zullen maximaal 5 minuten voor de les start de deur open doen zodat
je alvast de dansstudio in kunt.
 Je komt met je dansschoentjes aan naar binnen.
 Je neemt of een tas mee naar binnen met daarin je buitenschoenen en je
jas of je laat deze bij je wegbrenger.
 Ouders/wegbrengers mogen helaas niet mee naar binnen omdat we
geen 1,5 meter afstand in de kleedkamer kunnen waarborgen.
 Ouders die buiten blijven wachten, worden verzocht 1,5 meter afstand te
blijven bewaren. Uiteraard mag je ook tussentijds naar huis gaan of een
boodschap doen.
 Mocht blijken dat het kijken vanaf buiten de les teveel verstoort (omdat
kinderen jullie dan ook kunnen zien) kan het zijn dat we de schermen
sluiten.
 Je hebt thuis nog je handen gewassen of handgel gebruikt.
 Indien nodig is er ook handgel en zeep in de balletschool aanwezig.

Einde les/ophalen
 Als uitgang gebruiken we de voordeur bij nummer 1 (privéwoning).
 Als ophaler (maximaal 1) wacht je buiten. Houd daarbij 1,5 meter afstand
van andere ophalers.
 De jassen en schoenen die de kinderen mee naar binnen hebben
genomen kunnen ze binnen bij de uitgang weer aan doen of ze nemen ze
mee naar buiten waar je kunt helpen met wisselen van schoenen.
 Na de les is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer naar huis gaat.

LEEFTIJD VANAF 5 TOT 18 JAAR
Aankomst les
 Als ingang gebruiken we de voordeur van de balletschool, nummer 3.
 Probeer slechts een paar minuutjes voor dat je les begint naar de les te
komen.
 Als je nog gebracht wordt mag er slechts 1 volwassene mee om je weg te
brengen.
 Je komt in danskleding naar de balletschool.
 Je bent thuis nog naar de WC geweest.
 Je wacht buiten (bij je eventuele wegbrenger voor de jongsten) tot de
deur wordt opengedaan. Er zijn speciale wachtvoetjes buiten.
 We zullen de voordeur maximaal 5 minuten voor aanvang van de les
openzetten zodat je alvast naar binnen kunt. Wegbrengers kunnen
helaas niet mee naar binnen, dus zeg buiten even gedag.
 Je kunt dan in de kleedkamer je schoenen wisselen.
 Neem een tas mee waarin je je schoenen en jas kunt stoppen.
 De dansdocent geeft een seintje wanneer je de studio kunt voor je les en
geeft aan waar je je schoenen en jas kunt laten.
 Je komt de zaal in met schone handen. Er is handgel aanwezig in de
kleedkamer of je wast je handen in het toilet.
 Natuurlijk mag je er ook voor kiezen om - net voor binnenkomst gebruik te maken van je eigen meegenomen handgel.

Einde les/ophalen
 Als uitgang gebruiken we de voordeur bij nummer 1 (privéwoning).
 Word je nog opgehaald dan wacht je ophaler (maximaal 1) buiten op je.
Deze houdt natuurlijk 1,5 meter afstand van andere ophaler.
 Je kan na de les je schoenen wisselen en je jas aandoen in de gang van
nummer 1. Dan ben je klaar als je buiten komt.
 Je kunt eventueel ook buiten nog je schoenen wisselen. Bij de
fietsstalling staan een paar stoelen.
 Na de les is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer naar huis gaat.

LEEFTIJD 18 JAAR EN OUDER.
Aankomst les
 Als ingang gebruiken we de voordeur van de balletschool, nummer 3.
 Probeer slechts een paar minuutjes voor dat je les begint naar de les te
komen.
 Je komt in danskleding naar de balletschool en gaat thuis nog even naar
de WC.
 Je kunt buiten voor de deur je schoenen wisselen op het bankje of op de
stoelen onder de partytent. Houd daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.
 Zodra de studio leeg is, doen we de buitendeur open zodat je naar
binnen kan.
 Wachten in de kleedkamer kan op het moment niet omdat we daar geen
1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
 Je komt de zaal in met schone handen. Er is handgel aanwezig in de
kleedkamer of je wast je handen in het toilet.
 Natuurlijk mag je er ook voor kiezen om - net voor binnenkomst gebruik te maken van je eigen meegenomen handgel.
 Daarna loop je direct door de studio in en zoekt een plekje.
 Neem een tas mee waarin je je schoenen en jas kunt bewaren.
 Bij binnenkomst geven we aan waar je die kunt laten.

Einde les
 Als uitgang gebruiken we de voordeur bij nummer 1 (privéwoning).
Behalve voor de laatste groep, die kan gewoon weer via de balletschool
naar buiten.
 Na de les moet de 1,5 meter afstand weer gewaarborgd worden. Je kunt
dan je schoenen in de gang van nummer 1 wisselen of buiten op de
stoelen/bank.
 Na de les is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer naar huis gaat.

