Harmoniekapel

Noordwijk

Protocol Corona Veiligheid- en hygiëneregels voor de leraren:
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

➢ Blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts.
➢ Blijf thuis als iemand uit het gezin koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, kun je weer les geven.
➢ Blijft thuis als iemand uit het gezin positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Geef aan de opleiding van Crescendo (Willeke 06 5554621) door als je vanwege
gezondheidsredenen thuis blijft en informeer zelf de leerlingen.
Nieuw toegevoegd:
➢ Triage. Door elke leerling wordt thuis of voordat de les begint een triageformulier
ingevuld. Dit formulier geven ze aan de leraar die de formulieren bewaard. (niet
weggooien)
➢ De leraar ontsmet de handen bij aanvang van elke les met desinfecterende gel. (gel is
aanwezig).
➢ De leerlingen nemen een handdoek mee naar de les voor het geval dat er
condenswater op de grond terecht komt. Het condenswater wordt door de leerling
zelf opgenomen. De leraar veegt de plek na met een desinfecterend doekje.
➢ Het aanraken van instrumenten of onderdelen (rieten, mondstukken) gebeurt met
wegwerphandschoenen.
➢ De afstand tussen de leerling/leraar is 3 tot 4 meter.
➢ De leerling komt alleen, één ouder mag in de speciale wachtruimte van het DPOgebouw wachten.
➢ Gebruik je eigen muziekboeken en je eigen standaard.
➢ Wijs de leerlingen op het belang van handen wassen en schudt geen handen.
➢ Help de leerlingen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan
wanneer dat niet gebeurt.
➢ Laat leerlingen kort voor aanvang van de les toe. Zij wachten buiten totdat je de deur
voor hen opent. De leerlingen moeten na afloop direct vertrekken.
➢ Maak na elke les de gebruikte stoel schoon met een desinfecterend
schoonmaakmiddel en was je handen. De materialen hiervoor krijg je via Crescendo.
➢ De ouders komen niet mee naar binnen.
➢ Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
➢ Vermijd het aanraken van je gezicht.
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