Beste gasten van Domplein 4-5,
Op Domplein 4-5 hanteren we de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent het volgende:
Algemeen
•
•
•
•
•
•

volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar (in de gangen een pijl)
we wassen onze handen vaak en goed
we schudden geen handen
we hoesten in onze elleboog
we zitten niet aan ons gezicht
we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

Specifiek voor gasten en cursisten:
•
•
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand (in de gangen een pijl).
Schud geen handen.
Kom zo mogelijk alleen (Vanaf 10+ betreedt je zelf het pand).
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 docenten en/of receptionisten en/of schoonmakers.

Social distancing Domplein 4
Op het Domplein is een eenrichtingsroute aangebracht op de vloeren d.m.v. duidelijke pijlen die
(ruim) 1,5 meter van elkaar geplaatst zijn. Gebruik de ingang met de automatische schuifdeuren.
Wij willen iedereen vragen van pijl naar pijl te lopen: je kunt pas naar de volgende pijl, wanneer een
eventuele voorganger doorgelopen is (net als de lijnen bij de supermarkt). De pijlen leiden je langs de
verschillende ruimtes binnen het pand in een eenrichtingsweg. De kleuren komen langs de volgende
studio’s:
BLAUW
De blauwe route gaat langs de binnenplaats.
GROEN
De groene route gaat langs de volgende studio’s:
Dansstudio’s: 019 & 020
Muziekstudio’s: 117, 118, 120, 121.
Theaterstudio’s: 119, 122, 123 & 124.
ROOD
De rode route gaat langs de volgende studio’s:
Muziekstudio’s: 009, 010, 011, 012, 013,014, 015 & 016
Theaterstudio’s: 017 & 018
Torenzaal.
GEEL
De gele route gaat langs de volgende studio’s:
Muziekstudio’s: 108, 109, 110, 111 & 112
Theaterstudio’s: 113, 114 & 115
Theaterzaal
WIT
De witte route gaat langs de volgende studio’s:
Muziekstudio’s: 002, 102 & 108
Kantoren: 103, 105 & 107
Marnixzaal

Gebruik handzeep
Bij de hoofdingang van het pand staat desinfecterende handzeep. Iedereen gebruikt deze bij
binnenkomst. In elke studio en op de binnenplaats hebben we desinfecterende lotion staan. Gebruik
deze bij binnenkomst en bij het weggaan.
Toiletten
De toiletten zijn gesloten voor onze gasten en cursisten. Houd hier rekening mee! Laat kinderen thuis
naar het toilet gaan.
Kleedkamers / danskleding
De kleedkamers zijn niet in gebruik. Zorg dat je thuis al omgekleed bent.
1,5 meter afstand van de docent
Houd altijd een pijl afstand van je voorganger. De docent opent en sluit de deur van de studio. De
cursist wacht achter de grijs/witte lijn, totdat de docent de deur opent en evt. de vorige cursist naar
buiten laat gaan. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar wel van de
docent. Alle docenten zijn hierover ingelicht en zullen de regels met de leerlingen doornemen.
Gebruik studio’s.
In elke studio en binnenplaats staat handlotion. Gebruik deze direct bij binnenkomst en bij het
weggaan. In elke studio staat ook een desinfectiespray en papierrol. Gebruik deze om bij
binnenkomst jouw materialen (Instrumenten, lessenaars, theaterblokken, dansbarre, tafels, etc.) te
desinfecteren en bij het weggaan. De deurklink word alleen aangeraakt door de docent. De
schoonmakers desinfecteren alle deurklinken. De studio word maar door 1 docent/gast per dag
gebruikt.
KISS & GO
Indien je jouw jonge kind (-10jaar) wilt afzetten bij de studio geldt het KISS & GO principe. Je
begeleidt jouw kind naar de betreffende studio en verlaat dan weer direct het pand. Je betreedt het
pand weer bij het ophalen op de afgesproken plek. Er kan niet binnen worden gewacht en het kind
wordt door max. 1 volwassene begeleidt.

Vriendelijke dank voor uw medewerking!

