
Protocolo de coroescola EPM Holanda, atualização 17-9-2020 
 
Nós aderimos às diretrizes RIVM , Geral 
• Todos mantêm uma distância de 1,5 metros uns dos outros 
• Lavamos bem as mãos e com frequência 
• Não apertamos as mãos 
• Nós tossimos em nossos cotovelos 
• Ficamos em casa se houver problemas de saúde conosco [ou alguém em nossa casa] 
 
Compromissos para as aulas da EPM Holanda: 
Todos os alunos são matriculados na EPM Holanda e / ou Escola de Capoeira. 
• Se você ou um familiar estiver mais ou menos doente, fique em casa e marque uma aula 
online com o professor. 
• Ao entrar e sair, limpe as mãos com o gel presente 
• Desinfetantes também estão disponíveis nas salas, limpe o instrumento com antecedência. 
• Siga as instruções dos professores e outros funcionários. Os professores são os aplicadores 
no andar B. 
• Desinfete seu instrumento após o uso (por exemplo, Pianos), recursos presentes. 
 • Vá ao banheiro, espere fora do banheiro se estiver ocupado. 
• Evite se encontrar no corredor, espere um pouco até que o corredor esteja vazio. 
• Telas de acrílico são colocadas onde necessário 
• No andar B: Localmente pela direita, entre localmente pela direita. Esperem um pelo 
outro. Percurso de caminhada no sentido anti-horário. 
• Siga os percursos pedestres indicados dentro do edifício. 
• A regra de 1,5 metros também se aplica durante as aulas. As mãos ainda não estão 
sacudidas 
• Os instrumentos de sopro devem ser muito bem limpos em casa antes da aula! Um pano 
limpo é trazido para coletar / limpar e desinfetar qualquer condensação durante a aula. 
• Cantar e soprar na direção do professor é evitado em todos os momentos 
• É permitido o uso de luvas e / ou máscaras bucais, não é obrigatório 
• Os professores podem mandar alunos para casa com problemas de saúde. 
• As portas estão abertas entre as aulas para ventilação extra. O ambientador aprovado no 
edifício está no máx. 
 
Compromissos para Catering / Café Grounds 
• Sempre siga as instruções da Cristiana (catering) e da equipe do Codarts 
• Preste atenção aos percursos pedestres de entrada e saída 
• O café acomoda cerca de 20 pessoas. Sentar é obrigatório! Se não houver mais cadeiras, vá 
para o jardim ou, possivelmente, para o grande salão, se houver espaço. 
• Não traga cadeiras extras para o café e não muda de lugar 
• Mantenha uma distância de 1,5 metros. Também na fila para o jantar. Não mais do que 4 
pessoas em fila, as restantes devem sentar-se nas cadeiras / bancos disponíveis. 
• Não se sente ou fique em pé nas cruzes amarelas 
• Jogue fora os copos e pratos descartáveis após o uso. 
• Aguarde seu pedido enquanto está sentado ou venha buscá-lo mais tarde se não houver 
lugares. 
• Não permita que crianças brincam pelo prédio. 


