Lesprotocol faaam in verband
met COVID-19
Graag je aandacht voor het volgende:
Welkom bij de faaam! Ook wij moeten ons aan maatregelen houden in verband met COVID-19 waarbij
wij de regels vanuit het RIVM en het COVID-protocol voor de AV-sector volgen.
De volgende regels gelden…
…Vooraf aan de les: mocht je ziek zijn, ziekteverschijnselen hebben of een huisgenoot hebben met
klachten dan kun je NIET naar de les komen. Je dient je ’s ochtends vóór aanvang van de les af te
melden. Dit kun je doen in de groepsapp waarmee we communiceren.
Op Eye gelden verder de volgende regels*:
-

Om Eye binnen te komen moet je bij de ingang je QR-code én een identiteitsbewijs (ID-kaart,
paspoort, rijbewijs) laten zien. Zonder deze documenten kom je het pand niet in.
Draag een mondkapje wanneer je je door de openbare ruimtes verplaatst, zoals de gangen, het
restaurant, het museum maar ook in de lift en het trappenhuis. In principe geldt deze verplichting
niet in de gang bij Room At The Top. Het mondkapje mag af als je de lesruimte betreedt.

…Tijdens de les:

-

Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Zodra je de vloer op gaat mag er binnen 1,5 meter
gespeeld worden. Je kunt het altijd bij de docent en je medespeler aangeven als je dit niet
prettig vindt.

-

Mocht je tijdens de les klachten vertonen en wordt de situatie hierdoor onwerkbaar? Dan
kan het zijn dat de docent je verzoekt de les te verlaten en naar huis te gaan. Volg deze
instructies dan op!

Verder gelden natuurlijk de basisregels…

-

Was geregeld je handen – op de locatie is te allen tijde voldoende handzeep, sanitizer en
dergelijken aanwezig.

-

Als je moet niezen of hoesten, doe dat dan in je elleboog.

Disclaimer:
We hopen natuurlijk dat iedereen zonder belemmeringen de lessen kan komen volgen en dat we alle
lessen ook kunnen geven. Mocht het echter zo zijn dat je ziek bent en dus een les niet kan volgen dan
is er geen recht op terugbetaling van het betaalde lesgeld. Mocht het gedurende lessen zo ver komen
dat er weer een lockdown van kracht wordt die het geven van lessen onmogelijk maakt, dan zullen de
lessen online voortgezet worden of tijdelijk opgeschort worden (later inhalen van de lessen of
compensatie). Ook in dit geval is er geen recht op terugbetaling van het betaalde lesgeld.
*Vooralsnog geldt op Eye de 3G-toegangsmaatregel. De toegangsmaatregel en de mondkapjesplicht
gelden vooralsnog niet op A-Lab. Alle andere maatregelen zijn hier wel van toepassing!

