PROTOCOL DANSHUIS AVC-Terpsichoré

Algemeen
Het bestuur, de docenten en de medewerkers van AVC-Terpsichoré doen hun uiterste best om de regels
van het RIVM te waarborgen en het risico op doorgeven van het Covid-19 virus te voorkomen. Een
garantie kan niet echter worden gegeven. Immers: waar grotere groepen mensen samenkomen bestaat er
altijd een risico op overdracht.
Dat is ondanks alle voorzorgsmaatregelen die worden genomen nooit helemaal uit te sluiten. Maar als
iedereen dit protocol en de genoemde voorwaarden respecteert, denken wij dat samen dansen weer
mogelijk is op een zo veilig mogelijke manier.
We gaan uit van maximaal 20 cursisten per groep. Het moet dan lukken om een door het bestuur als
veilig beschouwde dansafstand van twee meter in acht te nemen. Er is daarbij gerefereerd aan
lichamelijke inspanning in de buitenlucht. Inmiddels kan, mits de ramen en deuren gesloten blijven, de
ventilatie van de danszaal daarop worden ingeregeld. De ventilatie van de barruimte wordt zo ingesteld dat
voor 17 personen een veilige onderlinge afstand van 1,5 m mogelijk is.
Je bent daarom heel erg welkom om weer deel te nemen aan de lessen, maar voorop staat dat, als je naar
het danshuis komt, dat jouw eigen verantwoording is: de vereniging noch de docent kunnen
verantwoordelijkheid of verwijtbaarheid worden aangerekend voor een eventuele besmetting of de
gevolgen daarvan. Door naar het danshuis te komen onderschrijf je dit door het bestuur opgestelde
protocol en de daarin gestelde voorwaarden.
In de beslissing om de lessen weer op te starten en het danshuis weer open te stellen voor de eigen
cursisten heeft de fijne, gemoedelijke sfeer onder de cursisten en respectvolle manier waarop we met
elkaar omgaan, sterk meegewogen!

Voorwaarden buiten de danszaal
1. Als je je niet lekker voelt of verkouden bent kom je niet, zie regels RIVM.
2. Buiten de danszaal moet de anderhalve meter maatregel worden aangehouden.
3. Je kleedt je thuis vast om, de kleedruimte is alleen beschikbaar om je jas op te hangen en tas neer
te zetten, hou je spullen in je tas.
4. Volg de aangegeven looprichting en aanwijzingen voor zitplaatsen.
5. Houdt bij het passeren en in- en uit gaan afstand, eruit heeft voorrang op erin, ook bij de toiletten.
Er is slechts één toilet te gebruiken. De ruimte is te klein voor meer dan één persoon.
6. Alle ruimtes zullen zo veel mogelijk worden ingericht op het houden van afstand en vermijden van
direct contact, houd je aan de instructies, wees alert en geef elkaar de ruimte dan hoeft niemand die
te nemen.
7. Denk ook aan het afstand houden bij het bestellen van een drankje, wij moeten heel zuinig zijn op
onze vrijwilligers! Mocht het openen van de bar teveel risicovolle situaties opleveren, dan zal die
service wegvallen en dat zou jammer zijn.
8. Voordat je de danszaal betreedt, zet je jouw schoenen onder de banken in de barruimte neer.
Probeer ze op een afstand van elkaar te zetten.
9. Je handen kun je desinfecteren bij de deur van de zaal.
10. Wanneer je een drankje wil bestellen dan kun je dat vooraf opgeven. We zullen een bestellijst
klaarleggen.

Voorwaarden binnen de danszaal
We gaan vooralsnog ervanuit van maximaal 20 cursisten per groep. Het moet dan lukken om 2 meter
dansafstand in acht te nemen
1.
We dansen met stokken om deze afstand zo goed mogelijk te kunnen bewaren. Na gebruik kun
je ze reinigen met de ontsmettingsvloeistof, die wij voor je klaarzetten.
2.
Je niest en hoest in je elleboog, moet je veel niezen of hoesten dan ga je naar huis.
3.
De luchtverversing stellen wij precies af op het aantal aanwezige cursisten. De bediening van
de ventilatoren mag alleen door de bestuursleden plaatsvinden.
4.
Dansen waarbij we normaal gesproken ‘naar binnen’ gaan- je komt dichter bij elkaar- moeten
worden aangepast. Daar bedenken we wat op, hoe dat hoor je per dans. We gaan hier met zijn
allen ontspannen mee om, zodat er geen krampachtige situaties ontstaan als iemand even uit
de bocht vliegt. Als iedereen van goede wil is en zijn/haar best doet komt dat vast goed!
5.
Voel je je niet op je gemak in de situatie, stap eruit. Blijf je je ongemakkelijk voelen, praat
daarover of ga naar huis. Voorkom dat de les jou of anderen stress oplevert, want daar wordt
niemand beter van.
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