Gedragscode jeugd 5 (turnzaal sporthal Heilig Graf)
Vóór je vertrekt
•
•
•
•
•
•
•

Ziek/ koorts/ hoest/ verkoudheid of huisgenoot met symptomen: BLIJF THUIS!
Laat tijdig weten aan de lesgever wanneer je niet naar de les komt
Trek je danskledij thuis reeds aan (kleedkamers worden niet gebruikt)
Check of je al je spullen hebt zodat je niets moet lenen, voorzie bij voorkeur een tas voor je
spullen, denk ook aan een paraplu bij regenweer
Label tas en drinkbus met je naam, zodat er geen verwarring kan ontstaan
Controleer of je je mondmasker bijhebt
Was je handen 20 seconden met water en zeep

Verplaatsing
•

Ga bij voorkeur alleen of enkel met een huisgenoot naar de locatie van je dansles

Aankomst
•
•
•
•
•
•
•
•

Wees op tijd, maar niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de les
Wacht buiten tot je lesgever je komt halen.
Zorg dat je andere mensen ruimte geeft om buiten te gaan. Zij behoren niet tot jouw dansbubbel.
In de gebouwen hou je rechts aan
Je draagt een mondmasker en houdt 1,5m afstand tot je in de danszaal bent.
Ontsmet je handen bij aankomst met de door ons voorziene ontsmettingsgel
In de danszaal mag je mondmasker af
Neem onmiddellijk een plaats in in de zaal op voldoende afstand van de anderen

Tijdens de dansles
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five
Houdt voldoende afstand van je mededansers
Gebruik alleen je eigen drinkbus
Probeer je gezicht niet aan te raken. Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht
niet mag aanraken
Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi
Je gaat steeds alleen naar het toilet en zet hiervoor steeds je mondmasker op.
Spoel het toilet door met gesloten deksel
Respecteer ten allen tijden de gedragsregels die je lesgever/de club oplegt

Einde van je les
•
•
•
•
•

Voorlopig stopt je les 5 minuten vroeger owv de maatregelen
Zet je mondmasker op en vertrek zodra je klaar bent
Ontsmet je handen met de door ons voorziene ontsmettingsgel
Verlaat onmiddellijk het gebouw
Blijf niet hangen bij de fietsenstalling of parking

