PROTOCOL LATIN DANCE COMPANY LOCATIE: BUURTHUIS
DE KRAKELING

Dit protocol is een aanvulling op het basisprotocol danssector versie 3 Oktober 2020. In deze
aanvulling zal de toepassing van het basisprotocol worden toegelicht specifiek voor de lessen van Latin
Dance Company in Buurthuis de Krakeling en Theater Posa.
_________________________________________________________________________________
1. Docenten dragen per 1-10-2020 een mondkapje tijdens de les tot nader orde.
2. Cursisten word per 12-10-2020 verplicht een mondkapje te dragen vanaf het moment van
binnenkomst bij Buuthuis de Krakeling. Dit is door gemeente verplicht gesteld. Voor lessen bij
Theater Posa geven we alleen nog het advies een mondkapje te dragen.
3. Er mogen maximaal 30 personen in de ruimte aanwezig zijn inclusief personeel.
4. Heb jezelf verkoudheidsklachten of ben je in aanraking geweest met iemand die positief
getest is op Corona kom niet naar de les.
5. De ramen of deuren staan open voor voldoende ventilatie in De Krakeling. In Theater Posa is
tevens een speciale goedgekeurde afzuiginstallatie aanwezig.
6. De hoofdingang bij De Krakeling gaat 10 minuten voor de les open en is alleen een INGANG bij
aanvang van de les sluit de hoofdingang. Theater Posa gebruikt 1 in en uitgang hou rekening
met elkaar passeren op 1,5 m. afstand.
7. De deuren staan zoveel mogelijk open om contact met oppervlakten te voorkomen.
8. Tijdens de lessen is er alleen toegang toegestaan voor ingeschreven dansers. Dus niet voor
kijkers.
9. Alle dansers worden per les geregistreerd door een medewerker van LDC.
10. Er staat een desinfectie middel bij de ingang zodat handen ontsmet kunnen worden bij
binnenkomst.
11. Het pand verlaten kan bij de Krakeling alleen via de achter uitgang deze gaat open bij aflopen
van de les en zal 10 min na afloop van de les weer dicht gaan.
12. De bar is open voor het bestellen van een drankje maar zal om 22:00 uur sluiten.
13. Er is beperkt zit plek in de bar waar wel 1,5 m afstand van elkaar word gehouden.
14. Voor en na de les dient 1,5 m afstand gehouden te worden.
15. Alleen op het moment dat je deelneemt aan de les is de 1,5 m van je danspartner niet van
toepassing.
16. Danskoppels onderling houden zoveel mogelijk wel 1,5m afstand.
17. Docenten dansen alleen met de les assistent en houden zo goed als mogelijk 1,5 m afstand
van de leerlingen.
18. Tijdens de koppel lessen mogen we NIET wisselen.
19. Toilet gebruik word beperkt ga voor de les thuis naar het toilet.
20. Na de les direct het pand verlaten.
21. Tijdens en na de lessen worden deurklinken, toiletten, stoelen en tafels steeds gereinigd.
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22. Een Coronamedewerker zal tijdens de lessen aanwezig zijn om dansers van informatie te
voorzien.
23. Bij het niet opvolgen van de aanwijzing van de Coronamedewerker zal een waarschuw volgen
en bij het niet herhaaldelijk niet volgen van aanwijzingen kan toegang tot de lessen worden
ontzegt.
24. Bij constatering van Corona besmetting zullen alles dansers die met elkaar in contact zijn
geweest de thuis quarantaine regels moeten volgen. De regels geven ook aan dat dit bij uw
werkgever voor eigen verlof rekening kan komen omdat men zelf risico neemt.
Als laatste zijn we ontzettend blij dat we van start kunnen ook al zijn er veel regels waar we ons aan
Wij vragen jullie echt begrip voor de regels, we zullen deze moeten volgen. Heb respect voor elkaar en
ieders wens hierin. Vergeet niet je kan niet zien hoe de gezondheid van de ander is.
Informatie omtrent het aanvullende protocol: Latin Dance Company tel.: 06-28123410 of e-mail:
info@latindancecompany.nl
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