Huisregels – Corona richtlijn 2021
Algemeen (Overheid)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1,5 meter afstand houden;
Handen wassen met handgel;
Geen handen schudden;
Hoesten/niezen in je ellenboog;
Gebruik papieren zakdoekjes;
Je gebruikt een mondkapje.
Bij gezondheidsklachten (zoals koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk
ademen/benauwdheid) blijf thuis en maak een afspraak om je te laten testen.
Bel: 0800 – 1202. Online kan een testafspraak gemaakt worden
via Rijksoverheid.nl/coronatest.
Blijf thuis vanaf het moment dat je klachten krijgt en tot je de uitslag weet. Je mag niet naar
het werk, school, of de winkel en ook geen bezoek ontvangen. Kijk voor tips en ondersteuning
in de quarantainegids op de website van de Rijksoverheid.

●

Ook als de klachten voorbij zijn en je nog wacht op de uitslag blijf je binnen.

●

Heb je naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan moeten je
huisgenoten ook thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben.

●

Verergeren je klachten voordat je de uitslag heeft? Neem dan altijd contact op je huisarts of
de huisartsenpost. Bel bij levensbedreigende spoed met 112.

Bij EdINOVA
o
o
o
o

Wanneer je gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of
moeilijk ademen/benauwdheid) ga je je direct naar huis.
Ook je eventuele familieleden die op hetzelfde adres wonen moeten naar huis. Maak direct
een afspraak om je te laten testen.
Vraag je docent of de cursistadministratie als je hulp nodig hebt bij het maken van een
afspraak.
Tot de uitslag van de test bekend is moet je binnenblijven. Als de uitslag negatief is mag je
weer naar school komen. Als de uitslag positief is dan blijf je thuis. Informeer je docent.

Informatie over je les
● De maximale groepsgrootte is afhankelijk van het aantal m2 met inachtneming van de fysieke
mogelijkheden en de 1,5 meter afstandsbeperking.
● Cursisten gaan zoveel mogelijk 3 x 3 uur per week naar school.
● Voor sommige lesgoepen kan een combinatie van online en fysiek les van toepassing zijn
en/of een hybride lesvorm waarbij een deel van de cursisten fysiek de les volgt en een ander
deel thuis.
● In geval van een lock down worden de lessen, in goed overleg, zoveel mogelijk online
gecontinueerd.
Naar binnen en naar buiten
● Draag een mondkapje (tijdens de les mag het af);
● 5 minuten voor de les begint kun je het lokaal in;
● Als de les klaar is, ga je direct de klas uit en naar buiten;
● Je loopt één kant op: de ingang is de achterdeur, de uitgang is de voordeur.
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●

●

Om de spreiding van cursisten mogelijk te maken en de drukte bij de ingang en uitgang te
verminderen hanteren we verschillende begin- en eindtijden van lessen. Daarmee wordt ook
de druk op de openbare en/of publieke ruimte verlicht.
Je reinigt je handen met de desinfecterende gel en/of doekjes die bij de ingang en/of lokaal
beschikbaar zijn.

In de klas
● De jas en de tas mogen mee het leslokaal in.
● Bij binnenkomst reinig je je lestafel met de reinigingsmiddelen die je door je docent ter
beschikking worden gesteld.
● Je loopt niet rond.
Pauze
●
●
●
●

De kantine is gesloten;
Er wordt geen koffie en thee verstrekt;
Je kunt zelf wat te drinken en/of eten mee te nemen naar de les.
Er is sprake van een gespreide pauzetijd.

Chromebook of computer
● Je kunt gebruikt maken van een computer of Chromebook. Voor gebruik maak je dit schoon
met de reinigingsmiddelen die je door de docent ter beschikking wordt gesteld.
● Neem zelf oortjes van je telefoon mee.
Vragen of opmerkingen
Je docent is je eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen, je kunt je ook wenden tot de
cursistadministratie of de locatieverantwoordelijke EdINOVA.
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