
PROTOCOL BINNEN DANSEN  
aangepast aan regels vanaf 27 augustus 

 

I Algemeen 

1. Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s 

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend:  

• Gebruik je gezond verstand; 

• Vanaf 18 jaar geldt nog wel de 1.5 meter afstand, maar er mag van deze regel afgeweken worden 

indien dit noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van de dansacitviteit.  

Hoe wij dit toepassen: 

Bij de lessen vanaf 18 jaar proberen wij 1,5 afstand zoveel mogelijk te waarborgen, de 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de dansers en de docent zelf.  

 

2. Hygiëne maatregelen  

• Ontsmet je handen bij binnenkomst met desinfectiemiddel. Dit is aanwezig op de dansschool 

evenals papieren handdoekjes in de toiletten; 

• De deurknoppen, prullenbakken, toiletten en andere contactoppervlakken worden meerdere keren 

per dag worden schoongemaakt; 

• Dansers zorgen voor eigen trainingsmaterialen en eigen kleding;  

• De barre wordt na elke les wordt schoongemaakt;  

• De vloer wordt elke dag schoongemaakt.  

3. Gedragsregels 

• Schud geen handen; 

• Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg; 

• Ga voor de les thuis naar de wc om toiletgebruik in de dansschool te beperken; 

• Kleed je thuis om. Er mag wel weer gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. 

 

II Gezondheid 
 

1. Gezondheidscheck 

Docenten en dansers stellen zichzelf voor elke les de volgende 5 vragen: 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?  

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of 

benauwdheidsklachten?  

3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 

dagen vastgesteld?  

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19 (vastgesteld met een 



laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?  

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is 

vastgesteld? 

 

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of 

docent niet naar de accommodatie komen. Je mag naar de les komen als op elke vraag NEE 

geantwoord kan worden.  

 

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. Door goede triage (dansers, medewerkers 

én docenten) en het nemen van de verder beschreven maatregelen is geen extra persoonlijke 

bescherming nodig binnen de accommodatie, zoals een niet-medisch mondneusmasker of 

handschoenen.  

3. Klachten tijdens de les 

Wanneer een medewerker, docent of danser gedurende aanwezigheid in een accommodatie COVID-

19 gerelateerde klachten ontwikkelt gaat deze persoon direct naar huis. Kinderen dienen in dit geval 

direct door een ouder te worden opgehaald.  

 

III In en rond de accommodatie 

 

1. Ruimte gebruik accomadatie en dansstudio 

Wij houden tijdens de volwassenen lessen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Het maximum aantal 

deelnemers is teruggebracht zodat het mogelijk is afstand te bewaren tijdens de les.  

2. Ventilatie 

Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd om de lucht te kunnen verversen. Daarom 

houden wij gedurende de lessen de buitendeuren (m.u.v. toiletten) open.  

3. Aanwezigheid en logistiek accommodatie 

Dansers mogen maximaal 10 minuten voor aanvang van de les naar de kleedkamers. Als je al bent 

omgekleed kan je buiten de accommodatie wachten, met ‘social distancing’, tot de begintijd van je 

les.  

De danser blijft niet langer aanwezig in de accommodatie dan gedurende de afgesproken lestijd. 

Voor kinderen geldt: 

• Een kind wordt door maximaal één persoon gebracht en opgehaald;  

• De persoon, die de danser brengt en haalt, betreedt de accommodatie niet;  

• Het is voor deze persoon niet toegestaan gedurende de les in of bij de accommodatie te wachten.  

 

Dit protocol is gebaseerd op het basisprotocol danssector. Het protocol is opgesteld door het in het 

kader van de COVID-19-crisis opgerichte danssectorbrede samenwerkingsverband dansondernemers. 

Het protocol is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie 

FNV.  


