Protocol Coronacrisis - Docentenopleiding Yoga & Vedanta
Dit protocol biedt duidelijkheid aan docenten, studenten en overige betrokkenen die tijdens de
Coronacrisis op de opleidingslocatie in Doorn aanwezig zijn.
Het protocol is opgesteld op basis van de maatregelen van de Rijksoverheid, de richtlijnen van het
RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid.
De gezondheid staat centraal. Doel is dat alle betrokkenen informatie hebben op welke wijze
opleiding en examens kunnen worden uitgevoerd, zodanig dat deelnemers op een veilige wijze
binnen de richtlijnen weer fysiek aanwezig kunnen zijn bij lessen en examens. Het spreekt voor zich
dat de maatregelen die zijn genomen door het Kabinet en de richtlijnen van het RIVM altijd moeten
worden opgevolgd door alle betrokkenen.
Dit protocol zal indien noodzakelijk ook worden aangepast aan nieuwe richtlijnen.
Uitgangspunten
 Veiligheid deelnemers en personeel staat ten alle tijden voorop.
 Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor medewerkers en deelnemers.
 Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
 we houden anderhalve meter afstand van elkaar
 we wassen onze handen vaak en goed
 we schudden geen handen
 we hoesten en niezen in onze elleboog
 we zitten niet aan ons gezicht
 we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de opleiding
beschikbaar is:
 desinfecterende handgel
 zeep
 papieren handdoekjes
 oppervlaktesprays
Deze richtlijnen vragen:
 Dat wij ons houden aan de bestaande huisregels van de opleiding en de extra richtlijnen van
het RIVM.
 Van de dagelijkse beheerders verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van de
veiligheids- en hygiënemaatregelen. Ook zorgen zij ervoor dat de schoonmaak op orde is
(desinfectie deurknoppen en contactoppervlakken) en er extra schoongemaakt wordt.
 Dat docenten meehelpen bij de handhaving van de regels, aanspreken van elkaar en
studenten.
 Dat we maatregelen aanscherpen als dat als noodzakelijk wordt ervaren.
 Dat we communiceren, ook updates, via website en digitale weg (mail) over de regels.

Communicatie algemeen
Vergaderingen en overleggen tussen en met bestuur, docenten en studenten vinden zoveel mogelijk
digitaal plaats, via de daarvoor ge-eigende media: mail, telefoon of beeldbellen.
Op locatie
 Parkeren waar je geen andere mensen uit de auto ziet komen, of wacht met uitstappen tot
de andere persoon voldoende afstand heeft.
 Kom in yogakleding naar de opleiding. Laat overbodige spullen, jas e.d. in je auto of doe deze
in een tas/plastic zak als je binnen bent.
 Ieder neemt zijn eigen yogamatje, tools, zitkussen, deken, e.d. mee.
 De hygiëneregels hangen in het zicht, bij de ingang en binnen, de 1,5 meter regel is
aangegeven bij de ingang en er zijn looplijnen.
 Iedereen maakt gebruik van de toilet het meest dichtbij de betreffende zaal.
 Spreiden we waar nodig pauzes en houdt iedereen zich aan de afgesproken tijden.
In de lokalen/zalen
 Voor zover mogelijk hebben studenten op een lesdag zoveel mogelijk les in hetzelfde lokaal.
 Ventileer regelmatig de zaal, ook tussendoor en in de pauzes.
 Per zaal is er een maximum capaciteit op stoelen/zitkussen of op de matjes (zie overzicht
onderaan dit protocol).
 De deuren blijven zo mogelijk open staan en/of de docent raakt alleen de deur aan.
 Stoelen staan op minimaal 1,5 meter afstand. Ook zijn er plekken voor de yogamatjes. Alleen
op aanwijzing van de docent kan hiermee binnen marges geschoven worden als de groep een
ander aantal deelnemers heeft dan verwacht.
 Als de lesinhoud vraagt om verplaatsing of beweging, volg dan de 1, 5 meter regel. Verplaats
zo min mogelijk, of in een eigen ‘zone’.
 Er zijn papieren zakdoeken/tissues, desinfecterende gel en oppervlaktesprays. Gebruik ook
desinfectiegel (neem b.v. ook eigen flesje mee) als je je gezicht hebt aangeraakt.
 Voor binnenkomst in het lokaal gebruikt ieder voor de handen de desinfecterende gel of
spray. Bij het verlaten van het lokaal doe je dit opnieuw.
 Theorielessen aan tafels: eigen tafel met desinfecterende spray schoonmaken, en herhalen
bij het verlaten van het lokaal.
 De docent leegt de prullenbakken aanwezig in elk lokaal, nadat een groep het lokaal heeft
verlaten.
Op de gang en in de pauzes
 Hou je aan de 1,5 meter afstand en de richting van de looppaden.
 Het is niet mogelijk om overal éénrichtingsverkeer te hebben. Dus hou voldoende afstand of
wacht als je een ‘tegenligger’ tegenkomt.
 Hou goed rekening met eventuele gespreide start- en eindtijden en pauzes en pauzeer
wanneer mogelijk buiten en anders in je eigen lokaal/zaal.
 Volg de regels op van de personen die de begeleiding en het toezicht houden.
 Pak je de eventuele aangeboden consumpties, koffie, thee, soep, e.d. zoals de beheerders dit
aangeven. Je mag dus niet zelf inschenken. Neem je eigen drinkbeker/mok mee.
 Neem zelf je lunch mee. Je kunt in deze periode niets bewaren in de gezamenlijke koelkast.

Bij aankomst en vertrek
 Geef per email of telefoon je eventuele afwezigheid door bij het secretariaat. Je parafeert in
deze tijd geen presentielijsten.
 Zet de beheerder de deuren open zodat deze niet door deelnemers aangeraakt hoeven te
worden.
 Kom één voor één met minimaal 1,5 meter afstand naar binnen/buiten.
 Loop je via de aangegeven vaste looproutes naar kantine of zaal.
Studenten, docenten en overige betrokkenen
 Houden 1,5 meter afstand tot andere medewerkers en deelnemers.
 Wassen de handen minimaal 5x per dag. In ieder geval voor en na de pauzes, na
toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer.
 Delen onze werk en studie benodigdheden niet met anderen.
 Houden spullen schoon en desinfecteren ze.






En we houden ons natuurlijk aan de algemene richtlijnen:
Schudden geen handen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
Reizen alleen als het niet anders kan met het OV en volgen bij carpoolen de richtlijnen, zoals
het gebruik van een mondkapje.
Met (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 graden C), blijven we thuis.
We komen niet naar de opleiding als iemand in het huishouden koorts heeft (vanaf 38
graden C) en/of benauwdheidsklachten.
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