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PROTOCOL GEBRUIK CULTUURCAMPUS IN VERBAND MET COVID-19 

d.d. 15 mei 2020 

Beste gasten van de CultuurCampus, 

Op de CultuurCampus hanteren we de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent het volgende, 
voor alle docenten, cursisten en voor personeel van Cultuur19: 

Algemeen 

• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar  
• We wassen onze handen vaak en goed  
• We schudden geen handen  
• We hoesten in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes die we weggooien na 
gebruik  
• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben  
• We raken zo min mogelijk aan 

Specifiek voor gasten en cursisten: 

• Houd 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar onderling  
• Schud geen handen en geef geen high-fives 
• Kom zo mogelijk alleen. Kinderen tot 6 jaar mogen onder begeleiding naar binnen 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)  
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten  
• Volg altijd de aanwijzingen van de docenten en/of receptionisten en/of schoonmakers 

Looproute  

Kom binnen door de normale hoofdingang. Bij binnenkomst is er een triage 
(controlegesprek). 

Uitgang is via de nooddeur tegenover de Xenos (door de gang bij de dans-/dramastudio's). Er 
zijn pijlen die aangeven hoe je dient te lopen.  

Desinfecteren 

Gebruik handgel. Bij de hoofdingang van het pand staat desinfecterende handgel. Iedereen 
gebruikt deze bij binnenkomst. Ook is in elke ruimte desinfectie-alcohol beschikbaar. 
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Hiermee worden de algemene instrumenten gedesinfecteerd door de docenten. Ook kun je 
je eigen instrument desinfecteren. 

Toiletten 

Gebruik zo min mogelijk het toilet in de CultuurCampus. Houd hier rekening mee en ga voor 
je les thuis naar het toilet. 

Kleedkamers / danskleding 

De kleedkamers zijn niet in gebruik. Zorg dat je thuis al omgekleed bent. 

Werkwijze 

De docent opent en sluit de deur van het lokaal. Cursisten wachten in de foyer en gaan 1 
minuut voordat de les begint naar het lokaal. Wacht op gepaste afstand van de deur. Docent 
sluit de deur. 

Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar wel van de docent. 

Gebruik Lokalen.  

De deurklink wordt alleen aangeraakt door de docent. De schoonmakers/medewerkers 
Cultuur19 desinfecteren alle deurklinken aan het begin van de dag en aan het einde van de 
dag. 

Theaterzaal 

De theaterzaal heeft 2 grote deuren. De ene deur zal gebruikt worden als ingang en de 
andere als uitgang.  

KISS & GO 

Indien je je kind (tot 6 jaar) wilt brengen, geldt het KISS & GO principe. Je begeleidt je kind 
naar de foyer en verlaat dan weer direct het pand. Er kan niet binnen worden gewacht. 

Verantwoordelijkheid 

We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat Cultuur19 zoveel 
mogelijk afstemt met de desbetreffende aanbieder van kunsteducatie. Definitieve 
informatie over exacte startdatum, tijden, aangepaste programma en eventuele andere 
bijzonderheden is te verkrijgen bij de betreffende kunsteducatieaanbieder. 

Loket Cultuur19 Het loket is niet geopend voor vragen. Je kunt je vraag mailen naar 
planning@cultuur19.nl of bel naar 030-6703122. 

Vriendelijk dank voor je medewerking! 


