versie 17-6-'20

STUDIO AERIS
COVID-19
PROTOCOL

ALGEMEEN
VEILIGHEIDSRISICO'S

Gezond verstand staat voorop, de geldende richtlijnen van het RIVM
zijn leidend.
Verder zijn de volgende specifieke maatregelen van kracht:
• houdt 1,5 meter afstand;
• uitzondering hierop zijn mensen die tot het eigen huishouden
behoren, kinderen tot 12 jaar of mensen die onderdeel uitmaken
van een geregistreerd vast danspaar;
• Studio AERIS houdt een registratie bij van de dansers die een
vast danspaar vormen;
• dansers melden via info@studio-aeris.com indien er COVID-19 is
vastgesteld;
• Studio AERIS meldt zich bij de GGD indien er meer dan 1
ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie wordt geregistreerd.

HYGIËNE MAATREGELEN
De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• de hygiëneregels worden duidelijk aangegeven bij de ingang van
de studio;
• gebruik het aangeboden handdesinfectiemiddel bij binnenkomst
in de studio;
• was de handen grondig met zeep na bijvoorbeeld niezen of het
snuiten van de neus;
• droog de handen na het wassen met de aangeboden papieren
handdoekjes;
• Studio AERIS reinigt deurknoppen, prullenbakken en andere
contactoppervlakken regelmatig;
• de palen, hoops en de grond rondom de palen (indien gebruikt)
worden schoongemaakt met 70% alcohol na iedere les;

•
•

de palen en hoops worden regelmatig schoongemaakt met 70%
alcohol tijdens de les;
de hammocks worden na iedere les gestoomd.

SCHOONMAAK

•
•
•
•

schoonmaken van de palen, de hoops en de grond gebeurd met
70% alcohol en een schoon doekje;
na elke les worden er nieuwe doekjes gebruikt;
toiletten worden regelmatig schoongemaakt;
de studio wordt dagelijks schoongemaakt.

NALEVING REGELS
Studio AERIS is verantwoordelijk voor het naleven van de
protocollen door de medewerkers, docenten en dansers en ziet
daarop toe. Indien maatregelen niet worden nageleefd kan de
desbetreﬀende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid op
het terrein van de accommodatie worden opgelegd.

GEZONDHEID
MEDISCH HANDELEN

•
•

•

lichte medische handelingen (EHBO) kunnen zonder bescherming
worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar
meerdere volwassenen bij betrokken zijn;
wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet
worden uitgevoerd, dan raadpleegt de studio eerst een arts om te
informeren welke handelingen verricht mogen worden en welke
voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
nodig zijn;
in geval van een acute noodsituatie, waarbij dringende medische
hulp noodzakelijk is, belt de studio het alarmnummer 112 en
stemt met de alarmcentrale af welke handelingen en bescherming
gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting van de
hulpdiensten.

GEZONDHEIDSCHECK / TRIAGE
De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat voorafgaand aan het
dansen goed moet worden vastgesteld of de danser gezond is, geen
enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel
uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand
binnen het gezin/de thuissituatie/de vaste danspartner koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Beide partijen dragen hierin een grote eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer één van onder- staande vragen met JA wordt beantwoord,
mag de danser, medewerker of docent niet naar de accommodatie
komen:
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van
de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het
COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter
dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/
gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij/hen nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?

AANVULLEND BELEID
Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer een medewerker, docent
of danser gedurende aanwezigheid in een accommodatie COVID-19
gerelateerde klachten ontwikkelt gaat deze persoon direct naar huis.

IN & ROND DE STUDIO
RUIMTE GEBRUIK
De beschikbare ruimte in de studio wordt zodanig ingezet dat zoveel
mogelijk afstand tussen dansers en tussen dansers en docenten /
medewerkers conform de RIVM-richtlijnen vormgegeven kan
worden.
• de linkerdeur wordt enkel gebruikt als ingang, de rechterdeur
enkel als uitgang;
• om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen is het maximaal
aantal personen dat op de dansvloer aanwezig mag zijn op 8
personen vastgesteld;
• de vloer wordt van markeringen voorzien om de afstandsregels te
ondersteunen.

VENTILATIE
Er wordt continu goed geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te
kunnen verversen. Dit kan zowel door middel van het openen van de
ramen en/of het gebruik van het airconditioning systeem.

AANWEZIGHEID ACCOMMODATIE

•
•
•
•

de danser schrijft zich van tevoren in voor de les. Het is niet meer
mogelijk om zonder inschrijving naar de les te komen;
Studio Aeris legt de aanwezigheid vast ten behoeve van
eventueel bron- en contactonderzoek COVID-19;
dansers wachten tot 5 minuten voor aanvang van de les buiten de
accommodatie met ‘social distancing’ voor zij naar binnen gaan;
de danser blijft niet langer in de accommodatie aanwezig dan 5
minuten na afloop van de les.

LOGISTIEK BELEID ACCOMMODATIE

•
•

er wordt gebruik gemaakt van een aparte in- en uitgang;
er worden, waar mogelijk, looproutes gehanteerd. Deze worden
d.m.v. witte tape duidelijk op de grond aangegeven.

HANDENWASGELEGENHEID EN TOILET

•
•
•
•

er is gelegenheid om de handen te wassen in het keukenblok. Er
is voldoende handzeep en een papieren handdoekjes dispenser
aanwezig;
maak thuis gebruik van het toilet;
er wordt in de keuken een duidelijke instructie voor het correct
wassen van de handen opgehangen;
de studio draagt er zorg voor dat handenwasgelegenheid en de
toilet regelmatig en optimaal gereinigd worden.

OVERIGE RUIMTES
Dansers komen in danskleding naar de accommodatie en leggen
buitenschoenen en –kleding in de daarvoor beschikbaar gestelde
kratjes.

REIZEN
Alle medewerkers, docenten en dansers worden opgeroepen zoveel
mogelijk lopend of met de fiets naar de studio te komen en waar
mogelijk het gebruik van het OV te vermijden.

