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            Corona regels   

 
Corona regels DansDroom v.z.w. 
  

We volgen de corona richtlijnen van nabij op en passen ons constant aan om ervoor te 
zorgen dat onze lessen zo covid-veilig mogelijk georganiseerd worden. Vandaag gelden de 
volgende regels: 

• Kom niet naar de dansles indien je ziek of koortsachtig bent 

• Verplicht registreren van de contactgegevens van alle deelnemers (voor contact 
tracing) 

• Mondmaskerplicht voor alle +12-jarigen indien je niet op de dansvloer danst 

• Handhygiëne voor en na de les verplicht (wij voorzien hand-sanitizer) 

• Ga voor je komt naar de les nog thuis naar het toilet en was grondig je handen met 
water en zeep (en probeer toiletbezoek tijdens de les tot een minimum te beperken) 

• Ouders zijn niet toegelaten tijdens de lessen (de dansers mogen begeleid worden tot 
aan de deur van het gebouw 

• Ouders en dansers boven de 12j zijn verplicht een masker te dragen bij aankomst en 
vertrek 

• Kom stipt op tijd naar je dansles en ga onmiddellijk na de dansles naar huis (om 
bubbel-vermenging te vermijden) 

• Tijdens de les worden de 'social distance'-regels van 1,5 m toegepast en mag het 
gelaatsmasker af om te sporten. Bij danslessen aan kleuters moet er geen 'social 
distance' gerespecteerd worden 

• Wij voorzien 10m2 per deelnemer 

• Breng je eigen drinkbus met water mee 

• Breng geen snoep of koekjes mee 

• Iedereen neemt zijn afval mee naar huis 

• Mocht een danser ziek worden tijdens de dansles zullen de ouders onmiddellijk 
verwittigd worden en gevraagd worden om hun kind op te halen 

• Verwittig onze dansschool indien je kind ziek geworden is na een activiteit 

• Meer info vind je in het basisprotocol sport alsook in het toepasselijk ministerieel 
besluit. 



 

 

 

Onze corona coördinator is Marleen Macken, marleen@dansdroom.be, 0474 / 29 89 50 
(enkel via WhatsApp) 

 

 
   


