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

Kopjes van thuis om koffie en/of thee uit te drinken.
En verder zoals altijd pen en papier, lunch en veel zin in de lesdag!

En indien gewenst:
o
o
o
o

een flesje water
Een mondkapje
desinfectie doekjes
en misschien een lekker koekje voor jezelf….(een schaal met koekjes kunnen we op dit moment
gezien de maatregelen niet verzorgen)

Aankomst op onze locatie in Breda
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De lesdag start om 10.15 uur, je bent welkom vanaf 9:45 uur.
Volg op het terras de pijlen naar jouw lesruimte.
De ingang van de lesruimte is de nooddeur aan de zijkant van het gebouw.
Als je de pijlen op het terras volgt, kom je via een paadje door het groen langs de
zijkant van het pand bij je lesruimte uit. Klop op de nooddeur of op het raam als de deur gesloten is.
Desinfecteer bij binnenkomst door de nooddeur je handen via de desinfectiezuil.
Beantwoord de vragenlijst (zie ook het onderdeel ‘Wanneer blijf je thuis’ in dit protocol).
Indien je ergens met een ‘ja’ op antwoord kun je helaas niet deelnemen aan de lesdag.
Zet je tas bij je werkplek/stoel.
Hang je jas aan de kapstok.
Schenk lekker een kopje koffie of thee in en drink op je werkplek aan tafel uit een
zelf meegebracht kopje.

Hoe & wat tijdens een lesdag
o
o

o

Je komt binnen via de nooddeur, en je gaat weer naar buiten via de voordeur.
Je mag lekker (kunstzinnig) aan de slag op jouw werkplek aan tafel. De tafel deel je met een
medestudent, waarbij de anderhalve meter afstand gewaarborgd blijft (tafels zijn 1.5 m). Ook zijn er
plekken in de buitenruimte rondom het pand, waar je bijvoorbeeld met elkaar kunt oefenen / delen,
ieder zittend op een krukje.
Op de vloer zijn daar waar nodig pijlen en routes aangebracht, zodat iedereen zich veilig kan
bewegen door de ruimte.

o

o
o
o
o

o
o

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.
Er kunnen maximaal twee mensen tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn. Moet je even wachten?
Doe dat dan op de aangegeven plek in de gang.
Tijdens de pauze zit je op je eigen plekje aan tafel in de lesruimte, op het terras, een plekje in het
gras of maak je een ommetje door het park.
Lesprogramma’s worden daar waar nodig vakkundig aangepast door de docent.
Tijdens de lesdagen is er extra aandacht voor het ventileren van de lesruimte. De ramen zullen extra
open gezet worden, evenals de nooddeur. Neem bij kouder weer dus vooral een extra dik vest en/of
sjaal mee.
Tijdens ieder pauze is er extra aandacht voor het luchten van de ruimte
Om iedereen de veiligheid te bieden die nodig is, bewegen we ons niet allemaal tegelijk door de
ruimte. Volg de instructies van de docent. 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. Ben je op dit moment in isolatie omdat je positief bent getest op het coronavirus?
3. Ben je in quarantaine omdat:
• Een huisgenoot of nauw contact ben van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
• Uit een gebied terugkomt met een (zeer) hoog risico voor het coronavirus?
• Bent gewaarschuwd door de coronamelder-app?
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

Was je handen zeer regelmatig en goed.
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.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar De Kleine Tiki.

Kijk vooral nog even op de volgende twee pagina’s naar de foto’s van de corona-proof inrichting.

Indeling lokaal ‘Weide’ (lesruimte rechts)

Indeling lokaal ‘Water’ (lesruimte rechtdoor)

