RICHTLIJNEN CURSUSSEN & WORKSHOPS.
BLIJ OM JE TERUG TE ZIEN!
1. Houd afstand en draag je mondmasker.
Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 11 juli verplicht. Ook
tijdens de cursus (met uitzondering voor de cursussen YOGA) moet het
mondmasker aan blijven. Wie jonger is dan 12 jaar moet geen mondkapje
dragen.
2. Voldoende je handen wassen of ontsmetten
Handhygiëne is de basis en blijft belangrijk! We vragen je daarom bij het
binnenkomen altijd eerst even je handen te ontsmetten. Doorheen je
bezoek staan displays opgesteld om je handen steeds te kunnen
ontsmetten. Was je handen ook grondig na een toiletbezoek.
3. Kom op tijd, maar niet vroeger dan 15 minuten.
We vragen je om op tijd te komen, maar niet vroeger dan 15 minuten voordat
de voorstelling start.
4. Veiligheidsmaatregelen cursussen:
Om leerkrachten en cursisten maximaal te beschermen...
Werd de maximumcapaciteit voor de cursussen +12jaar verminderd naar 10 cursisten en 1
docent.
staan ramen en deuren regelmatig wijd open voor extra verluchting en ventilatie. Les met
de deur open? Ja, prima!
verlaten alle cursisten tijdens de pauze het lokaal en gaan bij voorkeur naar buiten.
hebben de wasbakken uitsluitend papieren handdoekjes om na gebruik weg te werpen.
zorgt ontsmettende handgel bij aankomst voor de nodige en verplichte handhygiëne.
Na elke cursus worden de ruimtes gereinigd met aangepaste producten zodat ook de
volgende cursus in de allerbeste omstandigheden kan starten.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Er wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden van publiek, personeel en vrijwilligers
van elk event. In geval dat er ‘contact tracing’ nodig is, wordt dit register met aanwezigen
aan de overheid bezorgd en in een beveiligde databank van gezondheidsinstituut
Sciensano 30 dagen bewaard.
5. Materiaal
Breng je zelf materiaal mee? Zorg dan dat dit vooraf goed ontsmet werd!
Raak enkel je eigen materiaal aan en neem dit achteraf ook terug mee.
6. Blijf thuis als je ziek bent
De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers is onze grootste
prioriteit. Blijf daarom thuis als je ziek bent of mogelijks in contact bent
gekomen met het virus. We ontvangen je graag op een later tijdstip
wanneer je volledig genezen bent.

BLIJ OM JE TERUG TE ZIEN.
BEZOEK, BELEEF & GENIET IN CC DE MEENT.

