DRAAIBOEK HEROPSTART VAN DE LESSEN – COVID-19

Samengesteld door Hilde Goyens

Leuven, 29-08-2020

1. Draaiboek
1.1 Aard van de activiteit
In principe kunnen alle type lessen doorgaan mits in acht name van de verder in dit
draaiboek beschreven voorwaarden.
De groepen zullen in de mate van het mogelijke gesplitst worden om zo tot correcte
aantallen te komen:
Het komt erop neer dat voor alle lessen een maximum van 19 deelnemers verantwoord
is.
1.2 Deelnamevoorwaarden
Wij vragen aan onze dansers hun eigen risico in te schatten en of bij twijfel hun
behandelend geneesheer te raadplegen.
Echter, is de danser een risicopatiënt dan raadplegen deze personen best hun huisarts
alvorens een dansactiviteit of ander groepsactiviteit opnieuw aan te vatten.
Ben je 65+, dan kan je via het charter een risico-inschatting maken en zodoende
weloverwogen beslissen om al dan niet deel te nemen aan de lessen.
Verder vragen we voldoende aandacht te blijven schenken aan de algemene
preventiemaatregelen.
-Kom niet dansen als je ziektesymptomen vertoont.
-Kom niet dansen als je de laatste 7 dagen klachten hebt gehad die aan een COVIDinfectie doen denken
-Kom niet dansen als je in je naaste omgeving personen (partner, gezin) hebt die de
laatste 7 dagen ziek waren of ziektesymptomen hadden.
-Kom niet dansen als je naar aanleiding van COVID-19 in quarantaine verblijft.
-Was of desinfecteer je handen voor en na het dansen en bij aankomst in de studio.
-Geef geen hand of zoen bij een begroeting.
-Hou anderhalve meter afstand, behalve tijdens het dansen in je dansbubbel.
-Wees extra voorzichtig in contacten met risicogroepen.
We laten geen ouders, vrienden en/of vriendinnen toe om naar de lessen te komen
kijken.
1.3 Organisatie
1.3.1 Welke maatregelen moeten worden genomen in en rond de locatie,
Locatie plan
Voor elke deelnemer of danser is 10M² voorzien.
Enkel de volgende ruimtes zijn toegankelijk tijdens de aanwezigheid:
de grote dansstudio,
de barruimte die is ingericht als dansruimte,
de tapdans studio,
de toiletten met 1 wasbak, dus slechts 1 persoon per keer kan naar de toiletruimte kan.
De les wordt met camera opgenomen en op een scherm in de barruimte en
de tapdansruimte gestreamd. Dit laat aan de danser toe om zich maximaal te
verspreiden over de beschikbare ruimte en de les op een correcte en veilige manier te
volgen.

Er is een CO2 meter beschikbaar om de ventilatie te monitoren. We houden de deuren
in de mate van het mogelijke open tijdens de lessen, en zeker tussen de lessen door.
Voorzie zeker, eenmaal het wat kouder wordt om je wat warmer aan te kleden.
Signalisatie
Aan de ingang poster voor maskerplicht en ontsmetting
Op de wand van de opbergkast brengen we algemene informatie omtrent Covid-19 aan
Aan de lavabo een poster omtrent handenwassen en ontsmetting
In het toilet een brief met de vraag het deksel dicht te doen bij het doortrekken
Materiaal lijst
Matjes: Deelnemers dienen een eigen matje of handdoek mee te brengen. Indien je een
mat van de studio gebruikt, dien je die op het einde van de les te ontsmetten
Rollen: De deelnemers dienen zelf hun rol te ontsmetten op het einde van de les
Barren: De handvaten worden na de les ontsmet
Tijdschema
Er zullen geen parallelle lessen doorgaan om de diverse dansbubbels volledig van elkaar
gescheiden te houden, en het kruisen van deelnemers van verschillende groepen te
vermijden.
Het aantal lessen wordt teruggeschroefd en het lessenrooster wordt volledig aangepast.
Hoe ziet het verloop van een les eruit ?
Hoe is de flow van de deelnemers (binnenkomen – naar zaal – buitengaan):
De dansers komen net voor de les aan op het terrein van de dansstudio
Op het terrein houd je een masker op tot je op je dans-plaats bent
De dansers wachten buiten tot de lesgever de dansers binnenroept
De deur blijft open
Handen ontsmetten bij het binnenkomen
Je stapt naar je plaats in de studio waar je de les zal volgen, hou hierbij zoveel
mogelijk afstand van elkaar.
Je plaatst je dans-tas aan de rand van de zaal op de dichtste plaats van je
dans-plaats en zet je masker af.
De lesgever registreert je aanwezigheid en deze wordt 14 dagen bijgehouden.
De plaats waar je kan dansen wordt aangeduid met tape op de grond.
Na de les zet je je masker op, neem je je dans zak en stapt terug naar buiten,
mits het respecteren van voldoende afstand.
1.3.2

Welke richtlijnen omtrent vervoer
Er kan zoals voorheen, ’s avonds gebruik worden gemaakt van de parking van de
Groendienst. Overdag kan de wagen in de straat worden gestationeerd.
Fietsers zullen een plaats hebben op de parking van de Dansstudio.

1.3.3

Plan van de accommodatie

1.4 Hygiëne maatregelen
Was of desinfecteer je handen voor en na het dansen en bij aankomst in de studio
Geef geen hand of zoen bij een begroeting
We laten de deuren open zodat er geen klinken dienen te worden aangeraakt
Enkel aan de WC deuren zal je een klink dienen aan te raken. Gelieve na het toiletbezoek je
handen te wassen aan de wasbak.
De zaal wordt na elke dansles gepoetst.
De leerlingen wordt gevraagd hun eigen gerief mee te brengen zoals een eigen matje,
handdoek.
1.5 Communicatie
Wij vragen :
-onze deelnemers om te verwittigen bij ziekte.
-dansers en deelnemers aan onze activiteiten er ons van op de hoogte te brengen
als ze binnen de week na de activiteit ziek worden en zo nodig hun medewerking verlenen
aan contact tracing.
Wij zullen het nodige communiceren indien er binnen de week na jou activiteit een melding
volgt van een mogelijke besmetting.
Wij vragen ook aan de dansers om hun mail dagelijks te checken voor het geval er verder
updates zijn omtrent de organisatie van de lessen.
Indien een les dienst geannuleerd te worden op het laatste moment, dan zal iedereen
verwittigd worden per sms.
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