Protocol
hobo-les vanaf 1 juni
Het protocol bestaat uit een aantal onderdelen
De voorschriften van het RIVM
Het protocol voor mijn lespraktijk
Harde voorschriften
Algemeen - De RIVM-richtlijnen zijn leidend.
Dat betekent:
 volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
 wassen van handen vaak en goed
 geen handen schudden
 hoesten in de elleboog
 niet aan ons gezicht zitten
 thuisblijven bij klachten, of wanneer huisgenoten klachten hebben.
 Ik volg het basis document schoonmaak 1,5 meter economie (OSB)
 De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat er desinfecterende handgel - zeep - papieren handdoekjes – oppervlaktesprays zullen zijn
Ik communiceer deze maatregelen en richtlijnen via e-mail en mijn website aan leerlingen
Protocol Bepalingen:
Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Lessen,
cursussen en trainingen worden waar mogelijk op afstand gegeven.
Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en werk/lesplekken op
anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.
Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op het belang van
handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig schoon. Reinig
gebruikte cursusmaterialen regelmatig.
Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze.
Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling (en in overleg met schoonmaakbedrijf).
Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed
schoonmaken. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af
te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.
Zorg voor handhaving van de regels binnen de lespraktijk.
Zie er op toe dat alle deelnemers/cursisten die aanwezig zijn handelen volgens dit protocol.
Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de deelnemers- en cursistencontacten gedoseerd kunnen
worden en verspreid over de dag.

Maak afspraken met deelnemers en cursisten over het maximaal aantal personen dat naar de locatie
komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). Stem het aantal cursisten zodanig af dat de
1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
Neem vooraf een intake af met de deelnemer/cursist, waarin gezondheidsregels worden besproken.
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door de
organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19).
Implicaties voor de docent:
Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
Houd 1,5 meter afstand.
Was vaker je handen.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Implicaties voor de leerlingen:
Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.
Kom zo mogelijk alleen. (De ouders van jonge kinderen kunnen in de ruimte bij de leerling zitten)
Voor het proberen en bijwerken van rieten gebruik ik handschoenen en alcohol 96%
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.
Bij de studio:
Algemeen
Er hangen hygiëneregels bij de ingang en in de lesruimte
Er is hand sanitizer bij de ingang en in de lesruimte, iedereen moet deze gebruiken bij binnenkomst
en vertrek
Leerlingen blijven in de voorkamer spelen, ik sta aan de andere kant van de schuifpui
Elke leerling krijgt een schoon glaswater en een glas alcohol voor het ontsmetten van rieten
Alle deurklinken worden gereinigd voor en na elke leerling
De deuren open ik, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden (bij binnenkomst en vertrek)
Ik neem alle oppervlakten af met alcohol (deurklinken, lessenaar etc)
Ik dweil de vloer voor en na elke leerling
Er wordt minimaal een kwartier geventileerd voor en na elke leerling
Er zijn op afspraak lessen in de studio te plannen, tijden zijn bindend, er wordt buiten gewacht

