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Coronaprotocol muzieklessen St. Paulus

-

Eén dag van te voren wordt door de docent contact opgenomen met de leerling of er geen
gezondheidsklachten zijn. Dit kan de leerling per persoonlijk bericht mededelen aan de
docent.

-

Bij klachten als niezen, verkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten of verhoging van
temperatuur kom je niet naar de les, ook niet als je nog prima in staat bent om muziekles te
volgen.

-

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

-

Indien een huisgenoot koorts heeft of last van benauwheid kom je niet naar de les.

-

Zorg voordat je naar de les komt dat je alle boeken en blaadjes bij je hebt die je moest
studeren. Als je jouw boeken en blaadjes niet bij je hebt kan de docent geen les geven omdat
er geen boeken gedeeld kunnen worden ivm de afstand. Hetzelfde geldt voor stokken, ook
als je mallets en pauken speelt. Check dit dus dubbel voordat je thuis vertrekt.

-

Neem elke les een pen & potlood mee, de docent kan geen aantekeningen in jouw boek
maken ivm de afstand.

-

Fluitisten zorgen er voor dat ze hun poetsdoek en zilverdoek bij zich hebben om het
instrument na aflooop zuiver te maken en het condenswater op te vangen.

-

In de hal van het Cultuurhuis staat desinfecterende gel. Bij binnenkomst van het Cultuurhuis
was je je handen hiermee.

-

De afstand tussen de docent en de leerling is minimaal 1,5 meter.

-

Voor het wisselen van leerlingen ontsmet de docent de muziekstandaard en indien nodig het
gebruikte instrument.

-

Voor jouw les wacht je in de foyer van het Cultuurhuis en je gaat pas het leslokaal in als de
docent jou komt ophalen. Kom pas op het tijdstip dat je les hebt, niet eerder.
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-

De docent doet eventueel zelf de deur van het leslokaal open en dicht om de leerlingen in en
uit het lokaal te laten.

-

Zowel docent als cursist desinfecteren hun handen bij aanvang van de les.

-

Dwarsfluiten dienen na de les voorzichtig schoongemaakt te worden, zodat het
condenswater niet door de ruimte vliegt bij het uit elkaar halen van het instrument.

-

Fluitisten nemen voor het schoonmaken dan het instrument een handdoek mee.

-

Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (mondstukken) door de
docent gebeurt met wegwerphandschoenen.

-

Na afloop van iedere les zal de docent tafel en stoel desinfecteren welke gebruikt zijn door
de leerlingen ( bijvoorbeeld voor het neerlegeen van bladmuziek en/of instrument).

-

Ga voordat je naar de les kom thuis naar de wc.

-

Ouders komen niet mee het gebouw in, je wacht alleen in de hal en gaat na jouw les meteen
naar buiten.

