Regels voor het mogelijk maken om samen te schilderen in
CORONA-tijd:
Wij willen het mogelijk maken om samen weer te gaan schilderen op de
schilderschool, echter met bepaalde voorwaarden, maatregelen en beperkingen die
de veiligheid voor iedere deelnemer en docent moet kunnen garanderen, of in ieder
geval de omstandigheden zo optimaal mogelijk te houden. Het virus is niet weg en
we moeten voorzichtig blijven.
Heeft u Corona gehad, of bent u volledig gevaccineerd laat het ons dan weten.

Basisregel :
1.

Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten of snotteren, grieperig of lichte
verhoging. Blijf dan thuis, laat u eventueel testen.

2.

Heeft één van uw gezinsleden in de afgelopen week klachten gehad van
verkoudheid, hoesten of snotteren of lichte verhoging. Blijf dan thuis.

3.

Heeft u in de afgelopen week contact gehad met familie of kennissen die last
hadden van een verkoudheid of terugkwamen van vakantie uit een
risicogebied, blijf dan tenminste 1 week thuis.

Huishoudelijke zaken:
•
•
•
•

•

De keuken is alleen toegankelijk voor de docent
Voor de koffie of thee worden wegwerpbekers gebruikt.
Was voor en na gebruik van het toilet goed uw handen.
Zorg voor een scheurpallet of wegwerpbordjes om uw verf op te mengen
zodat dit na afloop kan worden weggegooid en niet in de keuken hoeft te
worden schoongemaakt.
De docent draagt wegwerphandschoenen bij het assisteren aan uw
schilderwerk. Houd ook nu de 1,50m afstand in het oog.

Bij aankomst en tijdens de les:
•
•
•

•
•
•
•

Desinfecteer bij binnenkomst uw handen met de desinfectievloeistof die we bij
de ingang van de zaal hebben geplaatst.
Maak geen lichamelijk contact met de andere deelnemers. (handen schudden;
schouderklopje etc)
Houdt u tenminste aan de 1,50m afstand ten opzichte van de andere
deelnemers en docent. Geef dat ook aan de anderen aan als ze per ongeluk
te dicht bij komen, omdat ze het even vergeten.
Hoest en nies in uw ellenboog ;
Ben vrij om een mondmasker te dragen. Het is niet verplicht.
De docent wijst u een plaats waar u kunt plaatsnemen om te schilderen.
Gebruik alleen uw eigen schilderspullen. Indien u water nodig heeft vraag dat
dan aan de docent.

Bij de koffiepauze :
•
•

•
•

De docent zet koffie en thee en schenkt die uit in wegwerpbekers.
Houdt u ook nu tenminste aan de 1,50m afstand ten opzichte van de andere
deelnemers en docent. Geef dat ook aan de anderen aan als ze per ongeluk
te dicht bij komen omdat ze het even vergeten.
Voor suiker en melk gebruikt u de sticks en wegwerplepeltjes.
Na de koffiepauze worden de wegwerpbekers door u zelf in de afvalemmer
gedeponeerd. De afvalemmer wordt daarvoor in de zaal geplaatst.

Na de les:
•
•
•
•
•

Doe na afloop van de les uw gebruikte kwasten in een plastic zakje en maak
ze thuis schoon.
Zet de waterpotjes na gebruik op de bar, zodat de docent ze in de keuken kan
omkiepen, uitspoelen en daarna in de kast kan opbergen.
Neem zo veel mogelijk u schilderwerk mee naar huis, plaats het anders zelf
even in de kast. Er mag geen schilderwerk in de zaal achterblijven.
De docent ruimt de ezels met assistentie van cursisten / leden op. Daarbij
worden wegwerphandschoenen gebruikt. (worden ter beschikking gesteld)
De vuilniszak wordt aan het einde van elke les uit de afvalemmer gehaald en
afgesloten in de container buiten gedeponeerd.
Zolang het volgens de RIVM richtlijnen mogelijk blijft, met alle maatregelen en
beperkingen, wensen wij u een gezellige schilder-ochtend, -middag of -avond
toe.
Namens het bestuur
Klaas van den Hurk.

