Preventieplan dansrepetitie Canteclaer – versie 07/2020
Vanaf 01/07/2020 zijn de coronamaatregelen verspoeld. Dit maakt voor ons echter niet veel verschil. Wij willen
en moeten er uiteraard voor zorgen dat de veiligheid en de gezondheid van elke danser gegarandeerd wordt.
Daarom moeten onderstaande richtlijnen strikt gevolgd worden. Iedereen die wil deelnemen aan de repetitie
moet zich hieraan, zonder discussie houden.
Algemeen gelden volgende richtlijnen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
Blijf thuis als je ziek bent.
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
Vermijd fysiek contact met anderen.
Houd minstens 1,5 m afstand.

Voor de Canteclaer repetities op maandagavond gelden in het bijzonder volgende richtlijnen
•

•
•
•
•
•
•
•
•

We repeteren enkel BUITEN op de parking van "De Brug" op de tarmac voor het lokaal van "Calypso".
Bij slecht weer gaat de repetitie NIET door. Dit wordt, ten laatste één uur voor de repetitie beslist op
de Whatsapp groep van Canteclaer. Wie niet op de Whatsapp groep zit, laat mij dan weten hoe we je
op een andere manier best kunnen bereiken.
We starten om 20h. Omdat we niet mogen samenkomen "om te kletsen" graag niet langer dan 10
minuten voor het startuur ter plaatse zijn. Wie pas later kan komen, is natuurlijk zeer welkom.
We houden een aanwezigheidslijst bij. Eén persoon zal dit bij de start van de repetitie invullen.
Iedereen ontsmet de handen bij het begin en einde van repetitie. Wij zorgen voor ontsmettingsgel.
Op de parking houdt iedereen ten allen tijde 1.5m afstand en maakt geen lichamelijk contact met de
andere dansers.
Robbie selecteert enkel dansen waarbij het mogelijk is om afstand te houden zonder elkaar aan te
raken.
Na de repetitie kan een drankje gebruikt worden. De drank is in wegwerpverpakking. Iedereen neemt
zijn eigen leeggoed mee naar huis.
Eigen drank voor tijdens de repetitie mag meegebracht worden.
De toiletten mogen gebruikt worden. Na gebruik van het toilet de handen ontsmetten.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Het bestuur
Verantwoordelijke: Theo Smet, theosmet@telenet.be, 0475/428091

