‘In de klas in coronatijd’
Veiligheidsprotocol voor docenten

Heb je verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
verhoging of koorts? Of heeft één van je huisgenoten luchtwegklachten en/of koorts?



Blijf thuis!
Neem bijtijds (zo mogelijk 24-48 uur voor aanvang van de les) contact op met de
opleidingscoördinator. We overleggen dan of de les verplaatst moet worden of dat deze
online gegeven kan worden en informeren de studenten hierover.

Heb je klachten en ben je getest op het coronavirus?






Zolang je klachten hebt blijft de richtlijn: blijf thuis! Ook als je negatief getest bent. Een test is
namelijk slechts een momentopname. Het is niet uit te sluiten dat je na de test alsnog het
virus hebt opgelopen.
Word je positief getest op het virus dan moet je in thuisisolatie. Volg hierin de richtlijnen van
het RIVM en de overheid. Zodra de periode van thuisisolatie over is en je dus weer gezond
bent, ben je weer welkom op de leslocatie.
Neem contact op met de opleidingscoördinator. We overleggen dan of de les verplaatst
moet worden of dat deze online gegeven kan worden en informeren de studenten hierover.

Ontwikkel je tijdens de lesdag klachten?




Ga dan naar huis.
Neem de eerstvolgende werkdag contact op met de opleidingscoördinator om te bespreken
wat er met eventueel resterende lesuren dient te gebeuren.

Houd je aan de hygiëneregels





Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Was meerdere keren per dag je handen goed voor ten minste 20 seconden. Zijn je handen
zichtbaar schoon, dan kan een handdesinfecterend middel ook volstaan.
Schud geen handen.
Hoesten/niezen in de elleboog.

Houd afstand van elkaar

Maak gebruik van eventuele aanwezige looproutes en de aangepaste lesopstelling. En volg andere
aanwijzingen van de beheerder van de locatie op.

Hang je jas aan je eigen stoel

Bij kapstokken hangen jassen (vaak) dicht bij elkaar en kan je (per ongeluk) in aanraking komen met
andermans jas. Door je jas aan je eigen stoel te hangen voorkom je dit.

Zing niet met elkaar

Zolang er onduidelijkheid is over de invloed van zingen op het verspreiden van het coronavirus
vragen we je niet met elkaar te zingen. Bij zingen haal je diep adem en adem je diep uit, zodat de
druppeltjes die het coronavirus verspreiden (aerosolen) makkelijk naar buiten komen en anderen
kunnen infecteren, zo is de gedachte.

Houd afstand van de andere groep (indien van toepassing)

Als er meerdere lesgroepen zijn is het uitgangspunt dat zij elkaar niet treffen.
 Kom niet eerder dan een kwartier voor tijd op de locatie en kom ook niet te laat. Arriveer je
eerder? Wacht dan buiten of in je auto.
 Leef de (aangepaste) lestijden nauwkeurig na. Is een andere groep nog in de pauzeruimte,
dan kan deze nog niet door de volgende groep betreden worden. Wacht ook tot de
beheerder deurknoppen, toiletten en andere oppervlakken die door beide groepen gebruikt
worden tussentijds heeft gereinigd.
 Geef je op een dag in twee groepen les, dan was je tijdens het wisselen van groep je handen.
Mogelijk is er maatwerk nodig qua lestijden, neem hierover contact op met de
opleidingscoördinator.

Contactgegevens opleidingscoördinatoren
Opleiding

Coördinator

Mobiel

E-mail

ETS-Bijbelcursus
Theologie
Missionair Werk
Pastorale Hulpverlening
Jongerenwerk
Sprekersroute
Traject GK&HG

Jirska van Hooijdonk
Evert Leeflang
Haije Bergstra
Henriëtte van Nes
Jetteke Noordzij
Teun van der Leer
Hans Alblas

06-55115224
06-12886978
06-40458090
06-42835017
06-20431233
06-33588634
06-40527657

j.vanhooijdonk@evangelisch-college.nl
e.leeflang@evangelisch-college.nl
h.bergstra@evangelisch-college.nl
h.vannes@evangelisch-college.nl
j.noordzij@evangelisch-college.nl
teun@baptisten.nl
hansalblas@omnicus.nl

Contactgegevens Evangelisch College
Kantoor:
Buiten kantoor:

078-6190037
06-16367702 (Jesse van Nes, adjunct-directeur opleidingen)

Verantwoording: Het uitgangspunt van dit protocol zijn de richtlijnen van het RIVM en de Overheid. Daarnaast
is gebruik gemaakt van de protocollen die beschikbaar zijn voor het (basis)onderwijs. Met de tijd kunnen deze
richtlijnen veranderen en zal, zo nodig, dit protocol geüpdatet worden. Onvolkomenheden kunnen doorgegeven
worden aan de coördinator van de opleiding.

