PROTOCOL
Update 20211115

1. Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts;
2. Indien een in contact bent geweest met iemand die posi ef is getest en u hee zelf nog
geen o ciële test ondergaan blijf thuis.
3. Indien u een huisgenoot hee die ziek thuis is ivm Corona, gelieve dan ook thuis te
blijven, u kunt ondanks dat u misschien nega ef getest bent, het virus wel bij u dragen.
4. Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij verlaten van het leslokaal;
5. Draag een mondkapje zodra je binnen komt in ons lesgebouw tot aan je zitplaats. Daar
mag je het mondkapje af nemen, doch als je je gaat verplaatsen binnen het lesgebouw
of in het lokaal, dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
6. Heb je zelf geen mondkapje, geen nood, wij zullen deze bij binnenkomst aan je
verstrekken.
7. Een vaste plek in het leslokaal bestaat niet meer. Gelieve bij binnenkomst, op 1.5m
afstand aan te sluiten vanaf degene die voor jou is gearriveerd;
8. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
9. Houd 1.5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
10. Schud geen handen;
11. Bij smalle doorgangen wacht op elkaar en wijk uit indien nodig;
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12. Voorkom groepsvorming bij pauzeren;

13. Geef bij het verlaten van het leslokaal anderen, die zich dichterbij de uitgang bevinden
de gelegenheid het leslokaal te verlaten met inachtneming van bovenstaande regels.
14. Drank in de pauze wordt door de barbediende of docent gebracht naar de cursist.
15. Indien je na de les nog vragen hebt, volg dan bovenstaande regels en hou afstand.
16. Cursisten worden pas toegelaten 15min voor aanvang van de cursus in betrokken lokaal,
teneinde de voorbereidingen, zoals gereedze en en desinfecteren lesmaterialen te kunnen
organiseren.
17. Indien de docent de camera van de cursist vastneemt is het desinfecteren hiervoor en hierna
verplicht.
18. Indien een ac eve les plaats vind, waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen van
Fotofranky zoals table-top- en studio-accessoires, dienen deze vooraf- en na gebruik,
gedesinfecteerd te worden met oppervlakte-reiniging.
19. Cursisten mogen niet helpen met het wegbrengen van fotofranky-materialen naar de auto.
20. Welke omstandigheid zich ook voordoet, volg dan het standaard protocol en aanvullende
bovenstaande regels en hou afstand van minimaal 1,5m.
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21. Eventueel aanvullende regels van de lesloca e dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd.

