CORONA-PROTOCOL
Het protocol met aanwijzingen aangaande het gebruik van de door de VUA gehuurde
lokaliteiten en andere ruimten in tijden van corona wordt door het Bestuur van de
Volksuniversiteit Alkmaar opgesteld om te bereiken dat docenten en cursisten bij de start
van het nieuwe seizoen in september 2020 zoveel als mogelijk probleemloos onze
cursussen kunnen volgen. We zijn hierbij volledig afhankelijk van de verhuurders van de
lokaliteiten, zoals het Willem Blaeu, club- en buurthuizen en de kerken. De regels zullen
ongetwijfeld de komende maanden steeds aangepast worden, omdat wij de aanwijzingen
van de Rijksoverheid en het RIVM zullen volgen. U kunt zichzelf dagelijks op de hoogte
stellen van wijzigingen in de corona maatregelen voor scholen VO en club- en buurthuizen.
Verder verwijzen we u met plezier naar onze video over de coronamaatregelen. Via de
website te bekijken.
Wat komt er in ons protocol?
1.

Basisregels gebaseerd op de Rijksoverheid en het RIVM. (voor docenten en
cursisten) www.rivm.nl
2. Regels vanuit de Volksuniversiteit Alkmaar
3. Regels vanuit het Willem Blaeu
4. Regels vanuit de andere locaties, zoals club- en buurthuizen etc.
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BASISREGELS
Was uw handen zeer regelmatig.
Gebruik regelmatig desinfecterende handgel.
20 seconden lang wassen met water en zeep, daarna handen goed drogen met een
papieren handdoek.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Was daarna uw handen.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
De VUA beoordeelt in overleg met de verhuurders hoeveel cursisten er in een
lokaal, ruimte gaan, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Dat zal per locatie
verschillend zijn. Cursisten worden hiervan op de hoogte gesteld.
Indien noodzakelijk wordt het maximum aantal cursisten per cursus hierop
aangepast.
Thuisblijven bij verkoudheidsklachten. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden?
Blijf thuis.

2. REGELS VUA
• Houd u aan de basisregels zoals hiervoor aangegeven.
• Volg op het Willem Blaeu de aanwijzingen van onze conciërge van de VUA over de
looproutes die door de verhuurder zijn aangebracht.
• Ditzelfde geldt voor de club- en buurthuizen en overige locaties.
• Volg altijd de gedragsregels die de verhuurder, maar ook de conciërge en de
docenten aangeven.
• We hebben er begrip voor als docenten en cursisten bij binnenkomst een mondkapje
dragen. Is niet verplicht.
• Wij zorgen dat er steeds desinfecterende gel, papieren handdoekjes klaar staat bij
de ingang van de school en in de lokalen De conciërge houdt dit bij.
• Het Bestuur zal duidelijk met belangstellenden (kandidaat-cursisten) communiceren
dat men probleemloos kan inschrijven, omdat daar geen kosten aan verbonden zijn.
Er is dus geen risico. Informatie via onze website en facebook.
• En nogmaals …. Blijf thuis bij klachten rond verkoudheid, hoesten en koorts.

3. AANVULLENDE REGELS WILLEM BLAEU
✓ De opstelling van het meubilair in de lokalen dient in stand gehouden te worden.
Geen geschuif voor aanvang van de lessen.
✓ Na elke les moeten de tafels en stoelen schoongemaakt worden met een
desinfecterende spray. De docent is hiervoor verantwoordelijk. Schoonmaken moet
ook als dezelfde avond het lokaal door een tweede groep gebruikt wordt.
✓ Deelnemers dienen te allen tijde de looprichtingen te volgen. Niet tegen het
loopverkeer ingaan.
✓ Ook in de pauze afstand bewaren.
✓ Koffie en thee dienen zoveel mogelijk met de pin betaald te worden.

4. AANVULLENDE REGELS CLUB- en BUURTHUIZEN.
Wij hebben van al onze overige verhuurders (club- en buurthuizen)informatie gekregen
over hun corona regels. Het voert te ver om deze regels integraal te publiceren. Wij
beperken ons tot de publicatie van eventueel afwijkende regels. Volgens het
informatiecentrum van de Rijksoverheid gelden voor buurthuizen en ontmoetingscentra
overigens dezelfde regels als voor culturele instellingen. Dit betekent concreet het
volgende: Vanaf 1 juni mogen ook buurthuizen en ontmoetingscentra weer 30 mensen
ontvangen. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt bij alle aanwezigen gecheckt of zij
verkoudheidsklachten hebben (zo ja, blijf dan thuis).

Het Bestuur van de VUA
14 juli 2020

