Richtlijn Coronapreventie
Op basis van het besmettingsrisico bij onze activiteiten en ter bescherming van de leerlingen,
docenten en derden tegen infectie door het coronavirus, geldt per 25 februari 2022 tot nader orde de
richtlijn voor de leslocaties van De Muziekschool. Hierbij worden de meest recente regelgeving en
richtlijnen van de Rijksoverheid en veiligheidsregio gevolgd en praktisch toegepast op de locatie.
De landelijke richtlijnen zijn te vinden op deze website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-hetcoronavirus
De onderhavige Richtlijn Coronapreventie is tot nader order van toepassing.
Voor het volgen van lessen op de locaties van De Muziekschool dient aan de volgende richtlijnen te
worden voldaan:
1. De wet- en regelgeving van Rijksoverheid
2. De van 1. afgeleide onderhavige richtlijn
3. Eventuele extra richtlijnen van de docent specifiek voor de aard van de les of het instrument,
waar een bijzonder besmettingsrisico geldt. De betreffende docent zal de leerlingen hierover
informeren.

Algemene richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•

Houdt 1,5 meter afstand
Reinig voor de les begint de handen, zowel docent als leerling
Raak het gezicht niet aan
Schudt geen handen
Blijf thuis bij klachten en isolatie/quarantaine en laat testen of doe een test. Blijf thuis totdat
de (negatieve) uitslag van de test bekend is en volg de isolatie/quarantaine regels van de
overheid
Hoest en nies in de elleboog
De docent zorgt ervoor dat de ruimte minimaal ieder uur wordt geventileerd.

De docenten en leerlingen blijven thuis...
•
•

Indien de leerling of docent corona of klachten heeft die passen bij corona. Bijvoorbeeld
klachten als: loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts, plotseling verlies
van reuk en/of smaak
Als er sprake is van quarantaine/isolatie om welke reden dan ook. Doe de quarantaine check:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Als er sprake is van één van bovenstaande punten, dan moet dit tevoren aan de docent worden
gemeld. In overleg met de docent kunnen digitale lessen worden overwogen of kan een les later
worden ingehaald. De Muziekschool probeert de lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
Als uit de gezondheidscheck, die de docent voor aanvang van de les doet, blijkt dat er geen
lesgegeven kan/mag worden, dan vertrekt de leerling direct en vervalt de les.
Over het besluit van de docent is geen discussie mogelijk.

Ensembles, orkesten en groepen
Voor de repetities vindt met alle aanwezigen het checkgesprek plaats zoals hierboven beschreven.
Repetities van de ensembles en het PKO vinden plaats onder de volgende voorwaarden:
• Minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
• De repetities vinden zonder uitzondering plaats in de kerkzaal of wijkzaal met maximale
ventilatie
• Voor blaasinstrumenten geldt dat de blaasrichting niet gericht is op een persoon dichterbij
dan 2 meter
• De dirigente draagt zorg voor maximale ventilatie van de repetitieruimte.

Verantwoordelijkheden
Iedere bezoeker van de Ontmoetingskerk is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen en
draagt volledig de eventuele consequenties van het niet opvolgen hiervan.
De docenten/dirigent van De Muziekschool handhaven de richtlijnen en voeren die mede uit in de
ruimte waarin zij lesgeven en rondom de begeleiding van de leerlingen.
Het bestuur van het PKO draagt ervoor zorg dat twee leden controle houden op en mede uitvoering
geven aan de handhaving en uitvoering van de richtlijn voor, tijdens en na de repetitie.

Overige gebruikers Ontmoetingskerk
Aan de contactpersoon van de Ontmoetingskerk is verzocht de overige gebruikers dezelfde regels en
richtlijnen – uiteraard indien van toepassing – te laten gelden.
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Bijlage: Blad ‘gezondheidscheck’

