Protocol binnen activiteiten DDC
Versie 2.0

Datum 30 augustus 2020

Wat verwachten wij van onze leden vanaf 1 september?
HEB JE COVID-19 GERELATEERDE GEZONDHEIDSKLACHTEN?
BEN JE IN AFWACHTING VAN EEN COVID-19 TESTUITSLAG?
BLIJF AUB THUIS!
Vooraf
• Leden zijn maximaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig
• Leden wachten buiten de dansschool, met ‘social distancing’ tot een DDC
medewerker hen binnen laat.
• Leden komen in hun sportoutfit naar de studio.
• Alleen wanneer ‘nee’ kan worden beantwoord bij alle triage vragen
(gezondheid check) mag het pand worden betreden.
• Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.
• Brengers en halers van leden mogen NIET het pand betreden.
• Leerlingen die les hebben in studio 1 (beneden) gaan één voor één de zaal
in en leggen hun schoenen/jas/tas in de kast achterin de zaal. Deze
leerlingen gaan NIET met de trap naar boven.
• Leerlingen die les hebben in studio 2 (boven) gaan één voor één de trap
op en leggen hun schoenen/jas/tas in een kleedkamer. Daarna wachten
deze leerlingen (met gepaste afstand) in de kantine tot dat een DDC
medewerker hen naar studio 2 begeleid.
Tijdens de les
• Maak gebruik van de plaatsen die zijn gecreëerd met tape.
• Sokken of schoenen zijn verplicht. Geen blote voeten!
• Neem een handdoek mee voor het gebruik van matten!
• Het gebruik van niet-medische mondneus maskers en andere
persoonlijke beschermingsmiddelen is niet verplicht. Echter, staat het
leden altijd vrij om deze vanuit eigen keuze te gebruiken.
Na afloop
• Leden blijven niet langer aanwezig in het pand dan gedurende de
afgesproken lestijd.
• Bij het einde van de les worden de jas, tas en buitenschoenen bij leden op
gepaste afstand van elkaar gepakt.
• Bij het verlaten van het pand volgen leden de aangegeven route:
1) studio 1 deelnemers volgen de aangegeven nooduitgang naar buiten.
2) studio 2 deelnemers volgen de reguliere trap en entree naar buiten.
• Ouders van leden die niet zelfstandig naar huis kunnen, wachten in een rij
met 1,5 meter afstand in de Walkade of bij de fietsenstalling.
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Bij het betreden en verlaten van het pand worden leden begeleid door
een DDC medewerker.
De triage vragen zijn bij de ingang geplaatst.
Bij de start van de les vragen onze docenten of
1) niemand gezondheidsklachten heeft (vanaf 6 jaar) en
2) niemand in afwachting is van een COVID-19 testuitslag (vanaf 13 jaar)
Desinfectiegel is aanwezig bij de ingang en studiozalen.
Handzeep en papier waren reeds op de toiletten aanwezig. Een
handenwas instructie is extra opgehangen.
Meerdere keren per dag schoonmaken van contactoppervlakken,
dansvloeren en toiletten. Na gebruik worden de klassieke barre, matjes en
andere attributen gereinigd.
De accommodatie wordt meerdere keren per week geheel gereinigd.
DDC beschikt in het hele pand over een goedgekeurd en geavanceerd
ventilatiesysteem. Er wordt continu geventileerd, zonder recirculatie.
Ondanks dat dansers vanaf 1 juli geen verplichte afstand meer hoeven te
bewaren, zijn er voor de zekerheid in beide zalen 1,5 meter aanduidingen
geplaatst op de vloer en klassieke barre.
DDC zal gebruik maken van verschillende uitgangen.
DDC zal gebruik maken van gefaseerde lestijden om de stroom aan leden
van studio 1 en 2 verspreid te laten verlopen.
Indien iemand vanaf 6 jaar tijdens de les verkoudheidsklachten vertoond,
kan ons team diegene verzoeken om naar huis te gaan. Bij leerlingen die
niet zelfstandig naar huis kunnen, wordt er contact opgenomen met
ouders/verzorgers.

Corona aanspreekpunt
In de studio zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels
zoals die zijn opgesteld in dit protocol. Aanspreekpunt van Dolstra Dance Centre
voor leden en de gemeente m.b.t. het Corona protocol is:
Dominique Dolstra
info@dolstradancecentre.nl
06-38243202
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