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Protocol 1
Verantwoord naar de individuele les
Saxofooneducatie

Harde voorschriften
Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:









volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
we wassen onze handen vaak en goed
we schudden geen handen
we hoesten in onze elleboog
we zitten niet aan ons gezicht
we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben2
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie (bij de ingangen van
de locatie en in de lokalen) beschikbaar is:
◦ desinfecterende handgel en/of mogelijkheid tot handen wassen met zeep en papieren droog doekjes
◦ schoonmaakmiddel voor oppervlakten.

Specifiek
Thuis, vooraf aan de les:












1
2
3

Hygiene instrument-koffer: bekleding stofzuigen, gladde oppervlakten en handvatten afnemen met vochtige
doek en zeep.
Hygiene instrument (en hals): van buiten de lak met licht vochtige doek3 met milde zeep afnemen en zeer goed
nadrogen. Van binnen het instrument met wissers drogen door het door het instrument te halen.
Hygiene mondstuk en riet: met koud (hand lauw) water schoonmaken en afdrogen met schone doek welke je
daarna in de was doet.
Hygiene lesmateriaal: maak de (plastic) kaften van je boeken, lessenaar, reedguard en ander af te nemen
materiaal schoon met doek, zeep en water.
Hygiene schoonmaakartikelen zelf (zoals wisser, zakdoek, etc.): zeer regelmatig wassen in handwas sopje of
waszak in wasmachine.
Was je handen met zeep of gebruik desinfecterende handgel nadat je je instrument hebt schoongemaakt.
Neem eigen boeken, lessenaar, instrument en toebehoren mee. Docent leent niets uit.
Leen je instrument en andere lesspullen niet uit.
Toiletbezoek kan niet op de leslocatie, houdt hier rekening mee.

N.a.v. het protocol Cultuurconnectie https://www.cultuurconnectie.nl/clientdata/downloads/protocol-verantwoordnaar-een-les-cursus-training-sector-cultuureducatie-vs-cultuurconnectie-29042020.pdf
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
benauwdheidsklachten, verhoging (tot 38 graden) of iemand bij je thuis die koorts heeft en/of
benauwdheidsklachten.
Papieren doeken kunnen krassen achterlaten op de laklaag van je instrument.
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Naar de les toe:





Kom zoveel mogelijk zelfstandig naar de leslocatie, indien nodig met 1 begeleider en alleen indien beide
volledig klachtenvrij2 zijn. Verdere bezoekers op de leslocatie niet toegestaan. Begeleider blijft gedurende de
les buiten de leslocatie.
Kom op eigen gelegenheid, met voorkeur voor de fiets of lopend en stal je fiets op ruime afstand van die van
anderen zodat je de 1,5 meter afstand kunt bewaren. Vermijd openbaar vervoer of drukke plekken.
Blijft buiten de leslocatie tot je wordt opgehaald door docent om zo het minimum aan mensen op leslocatie en
de lokalen te waarborgen. Hou daarbij 1,5 meter afstand in acht.

Op de leslocatie en in de lokalen:













Dagelijks wordt de locatie doordeweeks nagelopen maar ieder is zelf verantwoordelijk voor de hygiene
maatregelen.
Schoonmaak artikelen zoals hierboven genoemd om hygiene in acht te nemen staan klaar.
Raak zo min mogelijk oppervlakten aan in en om de leslocatie en de lokalen (trapleuning etc.).
Deuren (en ramen) blijven zo veel mogelijk open staan om aanraking te beperken en ruimte te ventileren.
Gebruik geen openbare kapstok, maar leg je spullen op de daarvoor bestemde tafel in het lokaal.
Toiletruimte(n) en bar zijn (af)gesloten.
Gangen zijn indien mogelijk leeg geruimd en er is een looprichting aangegeven.
Neem bij binnenkomst in het lokaal eigen tafel af met daarvoor aanwezige schoonmaakmiddelen welke je
daarna in de (afgesloten) prullenbak deponeren kunt.
Pak zelf het instrument uit op de tafel die klaar staat.
Klap je lessenaar uit en zet deze 1,5 meter van de tafel vandaan. Je speelt vanaf deze plek. Docent is een
aantal meter bij je vandaan.
Eventueel condens uit je instrument maak je zelf schoon middels je eigen meegebrachte doek.

Bij vertrek:













Pak het instrument in en maak het instrument schoon boven de eigen koffer/tafel met de eigen wissers en
schoonmaakdoek. Sla mondstuk, hals, doek of anders sinds niet uit!
Pak lessenaar en ander lesmateriaal in.
Neem bij vertrek de eigen tafel af met daarvoor aanwezig schoonmaakmiddel welke je daarna in de
(afgesloten) prullenbak deponeren kunt.
Raak zo min mogelijk oppervlakten aan in en om de leslocatie en de lokalen.
Na de les gelieve vlot te vertrekken zodat we het minimum aan mensen op leslocatie en de lokalen kunnen
waarborgen. Hou daarbij 1,5 meter afstand in acht.
Schoonmaak artikelen zoals hierboven genoemd om hygiene in acht te nemen staan klaar.
Hou bovenstaande in acht. Je kan worden aangesproken door docent op ongewenst gedrag bij overtreding van
de regels.
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.
Komst is op eigen risico, blijf thuis als je klachten2 hebt.

Voor eventuele aanvullingen, suggesties etc. contact opnemen via mail adres
info@saxofooneducatie.nl

