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Wij houden ons aan de RIVM-richtlijnen  
Algemeen 
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar  
• We wassen onze handen vaak en goed  
• We schudden geen handen  
• We hoesten in onze ellenboog 
• We blijven thuis als er bij ons [of bij iemand uit ons huishouden] gezondheidsklachten zijn 
 
Afspraken voor de lessen van EPM Holanda: 
Alle leerlingen zijn geregistreerd bij EPM Holanda en/of capoeiraschool. 
• Ben jezelf of een gezinslid in meer of mindere mate ziek, blijf dan thuis en plan een online-
les in met de docent.  
• Bij binnenkomst en weggaan even de handen schoonmaken met de aanwezige gel  
• In de lokalen zijn ook desinfecterende middelen aanwezig, maak instrument van te voren 
schoon. 
• Volg de aanwijzingen van de docenten en overig personeel op De docenten zijn de 
handhavers op de B verdieping 
• Desinfecteer jouw instrument na gebruik (bijv Piano’s), middelen aanwezig. 
 • Ga om de beurt naar toilet, wacht buiten toilet mits bezet. 
• Vermijd ontmoetingen op de gang, wacht even tot de gang vrij is.  
• Plexiglasschermen worden geplaatst daar waar nodig is  
• Op B verdieping: Lokaal uit rechtsaf, lokaal in van rechts binnenkomen. Wacht op elkaar. 
Looproute dus tegen de klok in.  
• Volg de aangegeven looproutes binnen het gebouw..  
• De regel van 1,5 meter afstand geldt ook tijdens de lessen Er worden nog altijd geen 
handen geschud 
• Ontsmet instrumenten en lesmateriaal al thuis. Blaasinstrumenten moeten thuis voor de les 
heel goed schoongemaakt worden! Men neemt een schone doek mee om tijdens de les 
eventueel eigen condens op te vangen/schoon te maken en desinfecteren.  
• Zingen en blazen in de richting van de docent wordt ten alle tijden vermeden  
• Het is toegestaan handschoentjes en/of mondkapjes te dragen, het is niet verplicht  
• Docenten kunnen studenten met gezondheidsklachten naar huis sturen.  
• Tussen de lessen door staan de deuren open voor extra ventilatie. De goedgekeurde 
luchtverfrissing in het gebouw staat op max.  
 
Afspraken voor Catering/ Grounds café  

• Volg altijd de aanwijzingen van Cristiana (catering) en Codarts personeel op 
• Let op de looproutes voor in en uit 
• In het café kunnen ongeveer 20 personen zitten. Zitten is verplicht! Als er geen 

stoelen meer zijn graag naar de tuin of eventueel grote zaal mits daar plek is. 
• Geen extra stoelen naar het café brengen en niet verplaatsen 
• Houd 1,5 meter afstand. Ook in de rij bij het eten. Niet meer dan 4 personen staand in 

de rij, de rest moet zitten op de aanwezige stoelen/banken. 
• Niet op de gele kruizen zitten of staan 
• Gooi wegwerpbekers en borden zelf weg na gebruik. 
• Wacht zittend op uw bestelling of kom het later ophalen als er geen zitplaatsen zijn. 
• Laat kinderen niet rondspelen in het gebouw. 


