Covid-19 protocol voor individuele muzieklessen
1. Algemeen
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Veiligheid medewerkers, docenten, leerlingen staat te allen tijde voorop.
RIVM maatregelen zijn leidend.
Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen volgens de RIVM
richtlijnen. Dat betekent dat op de locaties, bij de ingang en in lesruimtes
desinfecterende handgel, zeep, papieren handdoekjes, oppervlaktesprays aanwezig
zijn
Bij verkoudheid/griep/hoesten/kortademigheid dienen leerlingen en docenten NIET
op de Muziekschool te komen. Docenten hebben het recht mensen naar huis te
sturen.
Bij ziekte van een leerling of docent kan, indien nodig, online lessen worden
aangeboden.
Volgens de meest recente informatie van het RIVM kan de Covid-19 virus niet
worden overgedragen via de lucht en dus ook niet via een ventilatiesysteem,
ofschoon dit inmiddels weer is tegengesproken. Dus blijf altijd alert!
Handen desinfecteren bij binnenkomst gebouw/leslokaal.
Bordje maken: wachten tot de gang leeg is voordat de les/lesruimte wordt verlaten
Alleen docenten kunnen gebruik maken van het toilet.
Leerlingen moeten bij de entree worden opgehaald en ook weer worden
teruggebracht.
Maak afspraken met leerlingen over het maximaal aantal personen dat
naar de locatie komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). Stem het
aantal leerlingen zodanig af dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
Zorg dat tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan
Docenten en leerlingen reinigen tafels/stoelen bij het verlaten van de lesruimte
Blazers mogen weer spelen, repeteren en uitvoeren. Daarbij geldt een strikte afstand
van 2 meter.
Zingen is nog niet toegestaan

2. Begeleiding van kinderen
•

De ouder/begeleider zet de leerling af bij de entree; er is geen mogelijkheid in het
gebouw te wachten.

3. Ontsmettingsprotocol
•

Alle contactpunten worden na elk bezoek schoongemaakt.

•
•
•
•

De onder 1 aangegeven middelen zijn aanwezig in elke lesruimte
Alle leslokalen worden voorzien van handgel en desinfecterende doekjes
De docent desinfecteert zijn handen vóór elke nieuwe les
Indien een piano wordt gebruikt, worden de toetsen met een doekje schoongemaakt vóór
elke nieuwe gebruiker (bij pianolessen, na/voor elke leerling; als alleen de docent erop
speelt, vóór aanvang van de lessen)

4. Protocol bij de individuele lessen
Algemeen
•
•
•

Afstand tussen leerling en docent minimaal 1.50 meter
Geen potlood delen met de leerling en niet over over de leerling heen buigen om in de partij
te schrijven
Na de les, zo nodig, oppervlaktes reinigen

Piano/keyboard/klavecimbel
•
•

Docent op een eigen piano?
Toetsen met een doekje schoonmaken vóór elke nieuwe gebruiker (bij pianolessen, na/voor
elke leerling; als alleen de docent erop speelt, vóór aanvang van de lessen)

Snaarinstrumenten
•

Indien de leerling niet zelf kan stemmen: De leerling legt het instrument neer om gestemd te
worden en stapt weg. De docent stemt het instrument, legt het neer en gaat terug naar zijn
plaats

Blaasinstrumenten
•
•

•

Niet op elkaars instrument spelen
Gebruik van een plexiglas scherm i.v.m. druppeltjes die in de lucht zouden kunnen komen bij
het doorblazen van de instrumenten; deze wordt schoongemaakt na elke les.
Kleine onderhoudshandelingen (zoals water uit het instrument halen, oliën, vetten, ventiel
repareren) de leerling zelf laten doen met aanwijzingen van de docent

Zangles
•

Gebruik van een plexiglas scherm; dit wordt gereinigd na elke les.

Drums
•

Drumstellen uit elkaar zetten!

Accordeon/Harp
•

Leeninstrument schoonmaken na elke les
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