De Kleine Tiki in tijden van Covid-19
Even wat puntjes op een rijtje om er met elkaar veilige en fijne lesdagen van te maken!
Wat neem je mee naar een lesdag?
o
o
o

Koffie en/of thee (ook te verkrijgen bij de balie in de foyer)
Een mondkapje (deze draag je wanneer je loopt door het pand/lokaal als je zit hoeft dit niet)
En verder zoals altijd pen en papier, lunch en veel zin in de lesdag!

En indien gewenst:
o
o
o

een flesje water
desinfectie doekjes
en misschien een lekker koekje voor jezelf….

Aankomst op onze locatie in Assen
o
o
o
o

De lesdag start om 10.15 uur, je bent welkom vanaf 9:45 uur.
Volg in en om het gebouw de pijlen en looproutes naar jouw lesruimte.
Beantwoord de vragenlijst (zie ook het onderdeel ‘Wanneer blijf je thuis’ in dit protocol).
Indien ergens met een ‘ja’ op antwoord kun je helaas niet deelnemen aan de lesdag.
Zet je tas bij je werkplek/stoel.

Hoe & wat tijdens een lesdag
o
o
o

o
o
o
o

De lesruimtes zijn opnieuw ingericht, waardoor er wonderlijk genoeg meer persoonlijke ruimte is
ontstaan voor iedereen.
Je mag lekker (kunstzinnig) aan de slag op jouw werkplek aan tafel. Bij alle plekken wordt de
anderhalve meter afstand gewaarborgd.
Er is extra aandacht voor het schoonmaken van de tafels, keukens, deurklinken en de toiletruimtes.
Indien je het prettig vindt om je eigen tafel/stoel/kunstzinnig materiaal vooraf extra te reinigen dan is
dat helemaal goed natuurlijk.
Lesprogramma’s worden daar waar nodig vakkundig aangepast door de docent.
Tijdens de lesdagen is er extra aandacht voor het ventileren van de lesruimte. Neem bij kouder weer
dus vooral een extra dik vest en/of sjaal mee.
Tijdens ieder pauze moment gaat iedereen even naar buiten en wordt de ruimte doorgelucht.
Om iedereen de veiligheid te bieden die nodig is, bewegen we ons niet allemaal tegelijk door de
ruimte. Wees hierin oplettend en aardig voor elkaar: geef elkaar de ruimte.

Wanneer blijf je thuis?
Indien één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, is het niet mogelijk om deel te nemen aan
een lesdag:
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest)
en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij
nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus
is vastgesteld?
Kun of mag je niet naar een lesdag komen? Geef jouw afwezigheid door via een medestudent.

In en om het gebouw gelden natuurlijk de volgende basisregels (volgens de richtlijnen van het RIVM)
o
o
o
o
o
o
o
o

Was je handen zeer regelmatig en goed.
Draag een mondkapje wanneer je loopt door het pand of de lesruimte.
Blijf dichtbij jezelf, maar op anderhalve meter afstand van anderen.
Begroet elkaar vriendelijk, maar schudt geen handen.
Hoest of nies in je elleboog.
Gebruik papieren doekjes voor je neus en het afdrogen van je handen.
Zit niet aan je gezicht.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar De Kleine Tiki.

Kijk vooral nog even op de pagina naar de foto’s van de nieuwe situatie!
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