
Dansprotocol voor de danslessen vanaf 1 juli 2020 

Opgesteld: 28 juni 2020 
 
Afstand houden 
 
Medewerkers, docenten, assistenten en dansers houden minimaal 1,5 meter afstand 
tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren.  
 
Uitzonderingen:  
 
* de 1,5 meter afstand geldt niet voor dansers onderling tot 18 jaar;  
* de 1,5 meter afstand geld niet voor vaste danspartners (als vast danspaar wordt 
beschouwd: twee dansers uit hetzelfde huishouden. 
* de 1,5 meter afstand geldt niet voor twee dansers die altijd (voor alle 
dansmomenten die als paar worden uitgevoerd) samen dansen. Voor en na het 
dansen geldt de 1,5 meter afstand weer. 
 
De beschikbare ruimte op de dansvloer dient zodanig ingezet te worden dat zoveel 
mogelijk afstand tussen dansers en tussen dansers en docenten /medewerkers 
conform de RIVM-richtlijnen vormgegeven kan worden.  
 
Om de 1,5 meter afstand voor personen vanaf 13 jaar te kunnen waarborgen zal 
afhankelijk van de beschikbare ruimte en de dansvorm die wordt uitgevoerd de 
docent zorgen voor een lesplan en een hierop gebaseerd maximaal aantal personen 
dat op de dansvloer aanwezig mag zijn.  
 
Indien mogelijk zorgt de docent dat de vloer van markeringen wordt voorzien om de 
afstandsregels te ondersteunen, voor “stationaire” dansen of oefeningen.  
 
Dansers wachten buiten de danszaal, met ‘social distancing’, tot de afgesproken 
lestijd voor zij naar binnen gaan. Vijf minuten voor de les kunnen zij naar binnen. 
Dansers blijven niet langer aanwezig in de danszaal en omliggende ruimtes dan 
gedurende de afgesproken lestijd.  
 
Bij wisseling van groepen zorgt de docent of medewerker ervoor dat door alle 
aanwezigen, van 13 jaar en ouder, 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden 
(tenzij zij uit één huishouden komen). 
 
Registratie 
 
De Stichting houdt een registratie bij van de dansers die een vast danspaar vormen;  
Indien een ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie wordt vastgesteld, wordt dit 
door de Stichting gemeld bij de GGD. 
 
De Stichting zorgt ervoor dat zij te allen tijde weet wie er aanwezig is in de 
dansschool. Dit wordt tijdelijk vastgelegd, ten behoeve van eventueel Bron- en 
contact-onderzoek COVID-19.  
 
 
 



Algemeen  
 
• schud geen handen. 
• hoest/nies in de binnenkant van de elleboog. 
• gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
 
De keuze voor gebruik van niet-medische mondneusmaskers en andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen ligt bij de Stichting, medewerkers, docenten en dansers zelf.  
 
Om toiletgebruik door dansers te minimaliseren, worden de dansers gevraagd thuis 
gebruik te maken van het toilet.  
 
Het is niet mogelijk voor dansers om gebruik te maken van kleedkamers of andere 
faciliteiten van gelijke strekking;  
Dansers komen in danskleding naar de dansschool en hangen/leggen 
buitenschoenen en –kleding op een daartoe, door een medewerker van de 
dansschool, aangewezen individuele plek.  
 

Naleving protocol 

De stichting is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de 
medewerkers, docenten en dansers en ziet daarop toe. Indien maatregelen niet 
worden nageleefd kan de stichting personen een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid 
opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.  
 
De danser zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de regels die in dit protocol zijn 
opgenomen.  
 
De Stichting is verantwoordelijk voor de afstemming met de gemeentelijke 
toezichthouder, de specifieke uitwerking van dit protocol en de naleving daarvan.  
 
Triage 
 
Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij dansers, medewerkers en 
docenten, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van 
hygiënemaatregelen vormen de basis. Dansers ontvangen over deze maatregelen 
informatie via de nieuwsbrief. 
 
De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en 
voorafgaand aan het dansen, goed moet worden vastgesteld of de danser gezond is, 
geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van 
een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de 
thuissituatie/de vaste danspartner koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Beide 
partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.  
 
Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA 
wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de dansschool 
komen.   
 
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 
(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 



graden Celsius)?  
 
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of 
benauwdheidsklachten?  
 
3. Heb je COVID-19 of heb je dit gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is 
dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  
 
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met COVID-19 (vastgesteld 
met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met 
deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?  
 
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
COVID-19 is vastgesteld?  
 
Dansruimten 
 
Indien mogelijk staan deuren open of wordt gebruik gemaakt van automatische 
deuren;  
 
Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) in de 
danszaal om de lucht te kunnen verversen. 
 
Indien gebruik wordt gemaakt van meerdere ingangen wordt aan de dansers kenbaar 
gemaakt welke in- en uitgang gebruikt kan worden. In ons geval. Ingang bij lift1, 
uitgang aan de kant van lift 2. 
 
Kinderen 
 
Kinderen die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen worden door maximaal één 
ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger gebracht en opgehaald.  
 
De persoon, die de kinderen brengt en haalt, doet dit op een vaste door de 
ondernemer aangewezen plek en betreedt de danszaal niet. 
  
Het is voor deze persoon niet toegestaan gedurende de les/training in de gang bij de 
danszaal te wachten. 

 
Wanneer een kind tijdens de les ziek wordt, dient deze direct door een ouder te 
worden opgehaald. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 


