STUDIO SIMONCINI
VEILIGHEIDSREGELS COVID-19
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Zorg goed voor elkaar en hou rekening met elkaar. Houd zoveel mogelijk afstand van 1,5 meter
Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van de docent.
Volg de aangegeven looproutes en plaatsaanduidingen.
Om ervoor te zorgen dat studenten voldoende afstand kunnen houden is er een maximum aantal
deelnemers per les.
5. Indien noodzakelijk worden deelnemers in twee groepen gedeeld waarbij de les afwisselend in
de studio of online wordt gevolgd. Deelnemers ontvangen hierover tijdig bericht via e-mail.
6. VOORDAT je naar de SCHOOL KOMT
Blijf thuis wanneer je in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest, bij verkoudheidsklachten zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
Wanneer jij of een huisgenoot in de afgelopen 14 dagen koorts heeft gehad.
7. Thuis omkleden. De kleedkamer wordt alleen gebruikt om je spullen neer te zetten.
8. Het toilet in de school is open voor deelnemers maar het is verstandig om thuis vast naar het
toilet te gaan zodat het toilet op de school minder wordt gebruikt.
9. Neem een gevulde waterfles mee, zodat je niet onnodig de kraan in het toilet gebruikt.
10. Het is verplicht een handdoek mee te nemen voor gebruik op de vloer in de studio en je handen
te drogen in het toilet.
11. Balletschoenen zijn verplicht, blote voeten zijn niet toegestaan.
12. Ben je in het buitenland geweest? Controleer op de website van de Rijksoverheid of er een oranje
of rood advies geldt, het is dan bij terugkeer in Nederland de eerste 10 dagen niet toegestaan om
naar de balletschool te komen. Je kan je balletles online meedoen vanuit huis.
13. BIJ AANKOMST
De balletschool is alleen toegankelijk voor deelnemers. Ouders en bezoekers wachten buiten.
14. Bij binnenkomst handen wassen met water en zeep.
15. Houd het licht in het toilet aan zodat het lichtknopje door minder mensen wordt aangeraakt
16. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te
snuiten, gooi ze na gebruik weg.
17. Ben je ouder dan 18 jaar, hou 1,5 meter afstand van anderen, ook van de docent.
18. Studenten t/m 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar wel t.o.v. volwassenen.

19. NA DE LES
Neem je eigen spullen mee naar huis, inclusief je waterfles en ander afval.

