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RECENTE PUNTEN
(8 t/m 10)
(8) Lockdown
De lockdown is vanavond verlengd tot 9 februari (voor ons type onderwijs mogelijk tot 8
februari). Wij bieden nu digitale lessen, die zodra het mogelijk is, worden aangevuld met
inhaallessen in de academie. Inhaallessen kunnen doorgaan in de vakantie(s) als dat nodig is.
(9) Mondkapje is verplicht
Een mondkapje is in onze academie verplicht waar je mensen tegenkomt. Dat is in de hal en
op de trap en als je loopt in de ateliers. Als je niet loopt en op de juiste afstand op jouw plek
aan het werk bent, dan mag je het mondkapje eventueel af zetten.
(10) Ventileren en extra atelierruimte
Let er op dat er voldoende geventileerd wordt door de deur en/of ramen open te zetten.
Maak gebruik van extra werkruimte door een niet gebruikt atelier bij de les te betrekken.
Na de les alles weer opruimen en afsluiten.
OUDERE PUNTEN
(1 t/m 7)
(1) Ben je gezond?
Kom niet als je niet gezond bent, bijvoorbeeld in geval van verkoudheid, koorts, benauwdheid, verlies van reuk of smaak. Kom ook niet als in jouw naaste omgeving Corona heerst.
(2) Ontsmetten
Ontsmet je handen met de gel die er staat bij binnenkomst.
(3) Anderhalve meter
Hou overal de 1,5 meter afstand in acht. Wacht op elkaar bij deuren, doorgangen, trappen
(4) Maximaal 10 werkplekken
Met kruisjes zijn in elk schilderatelier 10 werkplekken gemarkeerd langs de wanden. Het
midden blijft vrij voor de docent en om te lopen. Wijzig niet de opstelling van de ezels, de
tafels en de stoelen en laat alles weer in de juiste opstelling achter voor de volgende groep.
(5) Koffie en thee
Eén persoon zorgt voor koffie en thee. De koffietafels zijn weggehaald. In plaats daarvan staat
er nu een stoel bij elke werkplek.
(6) Water
Gebruik de kraan om je handen te wassen. Neem na afloop je kwasten ongewassen mee naar
huis in folie, vooral om filevorming te voorkomen.
(7) Wees voorzichtig
Iedereen begrijpt wat belangrijk is, zoals: géén handen schudden, niet omhelzen, etc.
Hoesten en niezen in je ellenboog en niet aan je gezicht zitten.
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