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Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Danshuis Haarlem volgt ten alle tijden de adviezen en richtlijnen
van de RIVM
Dit protocol is gebaseerd op het door het RIVM goedgekeurde
basisprotocol voor dansscholen (dansondernemers.nl)
Protocol kan alleen in werking treden als de veiligheid van docenten
én dansers gewaarborgd is
In het gebouw wordt de voortrap gebruikt om naar boven te gaan.
De achtertrap om weer naar beneden te gaan. Ouders worden NIET
toegelaten in het gebouw.
je gebruikt alleen de lift als je alleen bent
De 1,5-meter maatregelen gelden NIET onverminderd in de
dansstudio. WEL in de gangen en trappenhuis.
De maximum hoeveelheid dansers per les en de lesinhoud zullen
erop afgestemd zijn toch zoveel mogelijk de 1,5-meter regeling te
kunnen handhaven.
Alle studioruimtes worden goed geventileerd, doordat er aan 2
kanten ramen zijn en aan een 3de zijde de deur. Tijdens en tussen
de lessen zal altijd een aantal ramen open staan
DH / verhuurders van het pand leveren ontsmettingsgel bij
aankomst en vertrek
Kleedkamer blijft dicht: er wordt thuis omgekleed
Toiletten worden alleen gebruikt in nood, 1 persoon per keer.
Dansers dansen nooit op blote voeten; altijd schone(!) sokken of
(ballet-)schoenen.
De meest belangrijke instructies hangen op verschillende plekken in
het pand (poster)
Vooraf is altijd duidelijk hoeveel dansers er maximaal zullen komen.
(reserveren per les of vooraf aanmelden voor een cursus)
Bij binnenkomst vindt de triage plaats.
Als een docent milde klachten heeft of besmet is (geweest) met het
Corona-virus, geeft geen les.
Aan het einde van de dag wordt extra schoongemaakt, met name
vloeren, barres, deurknoppen etc.

Kinderdans 3-7 jaar
Algemeen:

●
●

kinderen (of een familielid) die verkouden/ziek zijn of corona hebben,
blijven thuis (i.v.m. besmettingsgevaar docent)
we geven elkaar geen hand, hoesten in onze elleboog, gebruiken papieren
zakdoekjes.

Aankomst en vertrek:
● Kinderen verkleden thuis, alleen jas, trui en schoenen erover aan
● Ouders die griepverschijnselen/corona hebben mogen niet komen
brengen/halen
● Docent haalt kinderen beneden/buiten bij de voordeur op. Alleen ouders
van de 3-jarigen mogen de eerste weken het gebouw in, houden afstand
tot elkaar bij het naar boven gaan, en nemen plaats in een extra studio,
waar zij ook - op gepaste afstand van elkaar- zullen verblijven tijdens de
les. Na een aantal weken, als de kinderen gewend zijn, kunnen ouders
buiten blijven.
● De kinderen ontsmetten beneden hun handen
● de kinderen gaan boven meteen naar de danszaal.
● Daar gaan de schoenen en jas uit.
● Tussen de lessen door zal voldoende tijd zitten (±10 minuten) om de
groepen te wisselen.
● Na de les:
○ docent/assistent brengt de kinderen weer naar beneden
○ Daar worden de handen gedesinfecteerd.
○ ouders blijven ten alle tijden buiten en worden verzocht meteen
weg te gaan.

Kinderdans 8-12 jaar
Algemeen:
● Als de danser of familielid verkouden/ziek is of Corona heeft, blijft hij/zij
thuis (besmettingsgevaar docent)
● Ouders die griepverschijnselen/corona hebben mogen niet komen
brengen/halen
● we geven elkaar geen hand, hoesten in onze elleboog.
● Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden. De docent houdt 1,5
meter in acht.

Aankomst en vertrek:
● Kinderen verkleden thuis, alleen jas, trui en schoenen erover aan
● Kinderen desinfecteren zelf hun handen beneden en komen zelfstandig
naar boven (eerste paar weken samen met docent)
● Docent staat in studio in deuropening, blijft in studio
● wegbrengende ouders:
○ kinderen komen zelf naar boven, ouders blijven buiten het pand en
gaan meteen weg.
tijdens les:

●
●

Na de
●
●
●

Er wordt geen water tussendoor gedronken, ook niets meenemen!
les duurt sowieso 5 à 10 minuten korter om de wisseling rustig te laten
verlopen
les:
kinderen gaan zelfstandig naar beneden
kinderen ontsmetten hun handen beneden
ophalende ouders wachten buiten op hun kind

Jongeren en volwassenen (obv 1,5 meter)
Algemeen:
● dansers die verkouden/ziek zijn, blijven thuis (besmettingsgevaar docent)
● dansers die zelf, of een familielid met Corona hebben, blijven thuis
● Op de voortrap worden afstanden van 1,5 meter aangegeven om rij van
binnenkomst te reguleren
● Kleedkamer blijft dicht: er wordt thuis omgekleed
● Toiletten worden alleen gebruikt in nood, 1 persoon per keer.
● De 1,5-meter maatregelen gelden NIET in de dansstudio. WEL in de
gangen en trappenhuis.
● Iedere danser neemt zelf gevulde bidon met water mee met duidelijke
naam erop.
● Dansers en docent houden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar
● DH maakt tussen de lessen door de barres en deurknoppen schoon
● Na veel contact van blote lichaamsdelen met de vloer, wordt de vloer
tussen de lessen door gereinigd.
Aankomst en vertrek:
● dansers verkleden thuis, alleen jas, trui en schoenen erover aan
● dansers ontsmetten beneden hun handen, bij binnenkomst en vertrek
● Docent reguleert de binnenkomst van dansers
● Dansers stellen zich op op de trap met 1,5 meter afstand
tijdens les:
● Tijdens de les blijven de ramen en/of de deur open, zodat er voldoende
ventilatie is.
Na de
●
●
●

les:
dansers verlaten 1 voor 1 de zaal en nemen de achtertrap naar beneden
dansers ontsmetten hun handen beneden vóór vertrek
Docent reinigt de barres en de vloer met water en zeep /
schoonmaakazijn

