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Juni 2020 gaan onze deuren weer open!
Met inachtneming van alle richtlijnen en protocollen gaan we vanaf juni weer beperkt taaltrainingen
verzorgen in ons instituut aan het WG Plein 127.
Om de veiligheid van cursisten en docenten zoveel mogelijk te waarborgen, ontvangt ItaliaItalia in de
eerste periode alleen cursisten die een intensieve training one to one of duo lessen volgen en
uitsluitend overdag tijdens de reguliere openingstijden van het gebouw WG Plein.

Zodra de mogelijkheid zich voordoet om weer groepstrainingen in het instituut te verzorgen, zullen
we het aanbod op onze locatie WG Plein te Amsterdam eerst uitbreiden met kwartaalcursussen.

Momenteel zijn al onze groepscursussen tijdelijk alleen online te volgen.

Protocol Hygiëne en Afstand bewaren
Gebouw W.G. Plein
•
•

•
•
•
•
•

In het pand geldt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Op de plekken waar dit niet haalbaar
is, wordt dit duidelijk aangegeven. Je wordt verzocht op deze plekken rechts te houden.
De looproute wordt duidelijk weergeven:
o Draaideur bij de balie fungeert als ingang;
▪ Maak bij binnenkomst uitsluitend gebruik van de rechter lift of rechter
trappenhuis;
o De avondingang fungeert als uitgang;
▪ Gebruik bij het verlaten van het gebouw de linker lift of linker
trappenhuis.
Maak gebruik van de zuil met desinfectiegel bij binnenkomst;
Op diverse plekken zoals bij de bar en de receptie wordt 1,5 meter afstand aangegeven met
stippen op de grond.
Te allen tijde 1,5 m afstand houden op de gangen en trappen;
Maximaal 2 personen in de lift;
In de reguliere schoonmaakronde is sinds de uitbraak de schoonmaak van contactpunten
verhoogd;
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Richtlijnen van het RIVM
Italiaitalia volgt voor wat betreft de toelating tot haar leslokalen de richtlijnen van het RIVM en
vraagt de cursisten en docenten de volgende door het RIVM opgestelde vragen te beantwoorden
vóór aanvang van de les:

Indien één van deze vragen met ja beantwoord wordt door de cursist of docent, dan kan de les
helaas niet doorgaan.

Cursisten en docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de door de
RIVM opgestelde basisregels voor iedereen tegen het coronavirus:
•

•
•
•
•

•

Was vaak uw handen.
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, en
natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
o Was daarna uw handen.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
o Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk,
ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven
geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van
hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Protocol leslokaal
•
•

De docent geeft u een warm welkom maar zonder de gebruikelijke handdruk.
Voor aanvang van de les worden alle “contactpunten” in het leslokaal gedesinfecteerd

•

In het leslokaal is desinfectiemateriaal aanwezig.

•

Cursisten en docenten kunnen indien gewenst daarmee zelf hun werkplek schoonmaken.

•

Het meenemen en nuttigen van voedingsmiddelen in het leslokaal is niet toegestaan.

•

Neem je eigen fles water en beker mee en wanneer je het leslokaal verlaat neem je dit weer
mee naar huis.

•

Neem je eigen pen, schrijfpapier en boeken mee en laat na de les geen persoonlijke
eigendommen achter in het leslokaal.

•

Met deze inspanningen hopen we dat je in goede gezondheid kunt blijven genieten van onze
mooie Italiaanse taal.

