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Draaiboek COVID 19 
 
25 augustus 2021 
 
 
1 INLEIDING 
 

Omdat Covid 19 nog steeds aanwezig is in onze maatschappij werden door Stad Deinze nog een  
aantal voorwaarden gesteld om onze wekelijkse danslessen ter hervatten. 

 
2. MAATREGELEN 
 
Danslessen 
 
Er mogen maximaal 25 dansers aanwezig zijn per groep, dit om de anderhalve m afstand tussen de 
dansers te kunnen bewaren. 
Inschrijvingen gebeuren via Google formulier dat jullie maandelijks per mail ontvangen. 
 
De danslessen gaan door in Zaal Ter Wilgen -Poelstraat 70 – 9800 Deinze. 

 
 
De danslessen worden als volgt ingedeeld : 
 
19.30 u tot 20.30 u – groep 1 – lesniveau : hoofzakelijk niveau 1 dansen 
 
20.30 u – 20.45 u groep 1 verlaat de zaal (via de zijdeur) – groep 2 komt de zaal binnen (via de deur aan  
                                                                                                                       aan de parking) 
 
20.45 u tot 22.00 u – groep 2  - lesniveau : niveau 1 & 2 dansen op een vlugger tempo uitgelegd 
                                                                             en niveau 3 dansen 
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Veiligheidsverantwoordelijke 
 
Wie vragen heeft kan terecht bij 
 
 Lies De Temmerman – groep 1 
Gina Coppejans – groep 2  

 
2.1Basismaatregelen 
 
# ontsmet je handen bij het toekomen en bij het naar huis gaan 
 
# Nies of hoest in een papieren zakdoek of de binnenkant van je elleboog 
   
# Ziek ? Blijf dan thuis 
 
# Raak zo weinig mogelijk aan, alle aangeraakte oppervlakten moeten na de activiteit ontsmet worden 
 
#Vermijd nauw contact  - hou minstens anderhalve m afstand. 

 
 
2.2  Infrastructuur 
 
Tijdens het gebruik van de zalen moeten de zalen maximaal geventileerd worden. 
 
 

2.3 Aankomst en vertrek 
 
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle aanwezigen. 
 
Tijdens het dansen is  het dragen van een mondmasker niet verplicht. 
Je draagt dus altijd een mondmasker als je komt dansen, Je mondmasker mag enkel af TIJDENS 
het dansen. Van zodra je stopt met dansen, draag je een mondmasker. 
 
Opmerking: Qua regelgeving vallen we wat de gemeenschapszalen betreft onder cultuur, maar omdat 
dansen toch sport is, wordt ons een afwijking toegestaan tijdens het dansen. We vallen dan onder de 
regelgeving van het basisprotocol sport. (laatste versie dateert van 30 juli) 
 
Mondmaskers worden niet door DanseriDoe ter beschikking gesteld. Iedereen zorgt voor zijn eigen 
masker. 
 
Ontsmet je handen bij het binnenkomen 
Ontsmet je handen bij het weggaan 
 
 
 



2.4 Repetitieruimte 
 
Hou  minstens anderhalve m afstand van elkaar. 
 
Er zullen geen stoelen of tafels voorzien zijn. Raak zo weinig mogelijk aan. 
 

 
2.5 Sanitair 
 
De toiletten en deurklinken worden ontsmet voor en na de lessen. 
 
 
 

2.6 Drank en voeding 
 
Er zal geen drank aanwezig zijn. Eigen drank voor eigen gebruik mag worden meegenomen. 
 
Traktaties worden niet toegelaten. 

 
 
2.7 Deelnamevoorwaarden 
 
Ingeschreven zijn via google formulier 
 
Mogen niet deelnemen aan de danslessen: 
 
§ personen die ziek zijn 
§ personen die de laatste 7 dagen klacht hebben gehad die aan een COVID-19 infectie doen denken 
§ personen waarbij  de laatste 7 dagen in de naaste omgeving (partner, gezin,…) ziekte of 
ziektesymptomen zijn (geweest) die aan een COVID – 19 infectie doen denken 
§ personen die terug komen uit een rode zone , negatieve test vereist. 

 
 
Risicogroepen 

 
Personen met onderliggende medische aandoeningen (hart- en vaatziekten, verlaagde immuniteit,…) 
Deze personen contacteren best hun huisarts vooraleer ze de dansactiviteit hervatten. 

 
 

Elk lid wordt verondersteld dit draaiboek gelezen te hebben en zich aan de richtlijnen 
te houden. Bij vragen of twijfels kan je steeds terecht bij de 
veiligheidsverantwoordelijke. 
We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. 


