Protocol ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus
Bij uw bezoek aan Muziekschool Barneveld verzoeken wij u kennis te nemen van
onderstaand protocol.
Welke maatregelen hebben wij getroffen?

1. Er is geen fysiek contact tussen de leerling en de docent. In alle lokalen hangt een
plexiglas scherm.
2. In alle lokalen is handgel aanwezig. Iedere leerling wast thuis de handen en in het
lokaal met handgel.
3. In alle lokalen zijn flacons met reinigingsmiddelen en schoonmaakdoekjes aanwezig
om instrumenten, deurklinken etc. te reinigen.
4. Er wordt extra schoongemaakt in de lesruimtes en algemene ruimtes.
5. Er worden alleen individuele lessen gegeven, wat betekent dat groepjes leerlingen
nog niet samen les hebben. Ook gaan ensembles/orkesten tot nader order nog niet
door.
6. Er is een looproute aangegeven in het gebouw. Houdt u aan deze route. U komt
binnen door de ingang van de muziekschool. Er is éénrichtingsverkeer, wat betekent
dat u aan het eind van de gang door de deur naar het trappenhuis loopt en daar de
trap af gaat. In het Schaffelaartheater is een route om door de voordeur van het
theater het gebouw weer te verlaten.
Aan welke regels dient u zich in ons gebouw te houden?
1. Kom niet als u klachten heeft, conform de regels van het RIVM. Spreek dan met de
docent af dat de les online gehouden wordt. Dus bij verkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts blijft de leerling thuis. Blijf ook thuis als iemand in het
huishouden positief getest is op corona, of als een van uw huisgenoten koorts en/of
luchtwegklachten heeft.
2. Hou voldoende afstand tot andere leerlingen en medewerkers. In de gang worden
met tape blokken van 1½ meter afgetekend.
3. De leerling neemt de jas mee in het lokaal en hangt deze op aan een haakje of over
een stoel.
4. Kom niet eerder dan 5 minuten voorafgaand aan de les het gebouw in.
7. Ouders kunnen niet mee het gebouw in, om het aantal mensen in het gebouw zoveel
mogelijk te beperken. Wilt u iets met de docent bespreken, dan graag via telefoon of
mail.
8. Raak geen deuren of trapleuningen aan. De docent laat de leerling in en uit het
lokaal.
9. Was voordat de les begint de handen met de gel die in het lokaal staat.
10. Volg altijd de aanwijzingen op van de docent en/of andere medewerkers.

11. Toiletten zijn gesloten voor leerlingen. Ga thuis naar het toilet. Als het niet anders
kan, overleg dan met de docent. Toilet doorspoelen met de klep dicht.
12. Leerlingen met een blaasinstrument: maak voordat de les begint je instrument
schoon. Neem daarvoor een schone doek mee naar de les.

We hopen dat we hiermee samen met u de veiligheid bij het geven van 1-op-1 muzieklessen
kunnen waarborgen.

