Gedragsrichtlijnen De Schrijn i.v.m. Corona maatregelen
Door een aantal afspraken met elkaar na te leven, kunnen we ervoor zorgen dat we veilig en met aandacht
gezamenlijk in de werklokalen kunnen werken en in elkaars aanwezigheid kunnen zijn.
Het basisidee van deze richtlijnen is dat er zo min mogelijk bewegingen zijn van personen in en rondom de
werkplaats. Dit basisidee hebben we uitgewerkt in de volgende richtlijnen.
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Je blijft thuis als je klachten hebt. Ook als iemand uit het gezin klachten heeft blijf je thuis.
Probeer zo kort mogelijk voor aanvangstijd van de les te komen. Kom niet eerder dan 10 minuten
voor aanvang van de les.
In onze werkplaats hebben we twee lokalen waarin tegelijkertijd les gegeven wordt. We streven
ernaar dat de twee groepen in de beide lokalen van elkaar gescheiden blijven. De hoofdingang is de
in- en uitgang voor het lokaal boven. De zij-ingang is de in- en uitgang voor het lokaal beneden.
Als je aankomt graag direct naar je werkbank gaan. Laat je jas in de auto of hang deze bij je
werkbank.
Je staat en blijft zoveel mogelijk aan je eigen werkbank. De werkbanken staan zo opgesteld dat er
1.5 meter afstand is tussen iedere werkbank.
De docent loopt in het middenpad tussen de werkbanken en kan op 1.5 meter afstand contact hebben
met jou als leerling.
Gereedschap wordt door de docent zoveel mogelijk van tevoren op de werkbank van de leerling
klaargelegd.
De pauzes worden zoveel mogelijk aan de werkbank doorgebracht, tenzij iemand dat buiten wil
doen. Koffie en thee worden aan de werkbank gebracht door de docent.
Bewegingen zoals een toiletbezoek, gebruik machinale e.d. worden met alle betrokken afgestemd.
Er wordt met maximaal 3 personen tegelijkertijd in de machinale gewerkt, waarbij je zelf de afstand
van 1,5 m. dient te waarborgen.
In de kantine staan twee werkplekken, die als schuurplek zijn ingericht.
We vinden het belangrijk dat je je eigen wensen en die van de ander serieus neemt. Dus goed blijven
afstemmen met elkaar en elkaars behoefte aan ruimte respecteren.
Om de les zo goed mogelijk te laten stroomlijnen zal de docent als voorbereiding op de lessen
contact met je hebben over de werkzaamheden die je van plan bent te gaan doen en/of die op het
programma staan. Dat gaan we doen via mail of app.

Wat we ook gaan doen om gezond te blijven:
• Alle ruimtes goed ventileren. Er zijn vele onderzoeken die aangeven dat de kans op besmetting
verkleind wordt als een ruimte goed geventileerd wordt. Dit betekent dat we zorgen voor een
continue luchtstroom door de ruimtes. Dat kan nu ook goed omdat de buitentemperatuur toelaat dat
we de ramen en/of deuren open zetten.
• Het toilet wordt dagelijks schoongemaakt. Ook buiten het toilet staat een flesje reinigingsmiddel om
je handen extra te kunnen reinigen.
• Op iedere werkbank staan reinigingsmiddelen om je handen en het gereedschap te reinigen. De
docent ruimt de gereedschappen weer op.
• Tijdens de pauzes kan er gebruik worden gemaakt van papieren wegwerpbekers. Onze voorkeur gaat
ernaar uit dat je je eigen beker/glas meeneemt om de hoeveelheid afval te beperken. Je kunt je eigen
beker/glas op je eigen plek in de cursuskast laten staan.
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