
Coronamaatregelen 
 
De cursisten wachten buiten of in de auto tot een verantwoordelijke het sein geeft dat 
iedereen binnen kan. Binnengaan gebeurt via de hoofdingang, de grote zaal via de 
driedubbele deur.  
 
De cafetaria is buiten gebruik en het gebruik van de kapstokken is niet toegelaten, jassen en 
dansschoenen worden meegenomen in de zaal. 
 
De deuren laten we open staan zodat er zo weinig mogelijk contact is met klinken e.d.; dit 
zorgt tevens voor een goede verluchting van de zaal. 
 
Personen die ziek zijn of die de laatste 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 
vertonen, zijn niet toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of 
ziektesymptomen zijn geweest. 
 
In de grote zaal van GC Colomba zijn maximum 50 personen toegelaten voor 
dansactiviteiten. 
 
Het ontsmetten van de handen met alcoholgel is verplicht, zowel bij het binnengaan als bij 
het verlaten van de zaal. 
 
Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon/bubbel is de regel. Een mondkapje dragen is 
verplicht bij het binnen komen, tijdens de danscursus aanbevolen maar verplicht als de 
afstandsregel niet kan nageleefd worden, ook verplicht bij het  even verlaten van de zaal 
(sanitair, …) en bij het verlaten van de danscursus. 
 
De dansleraars dragen een mondkapje of een gelaatsscherm waar nodig. 
 
De dansleraars begeleiden de cursisten niet persoonlijk. 
 
Daar het afhalen van dranken aan de bar niet toegelaten is, worden de dranken aan tafel 
bediend door medewerkers die een mondkapje dragen en regelmatig hun handen wassen. 
 
Na elke groep worden de tafels en stoelen in de zaal ontsmet. 
 
De cursisten verlaten de zaal via de nooduitgang achteraan. 
 
Voor de oefenavonden is vooraf inschrijven verplicht, de betaling gebeurt ter plaatse liefst 
contactloos of met gepast geld. 
 
Uitwisseling tussen de verschillende dansclubs is mogelijk indien het maximum aantal 
deelnemers nog niet bereikt is, ook hier is vooraf inschrijven verplicht. Idem voor de 
lessenreeks. 
  
Door in te schrijven op onze activiteiten geven de deelnemers toestemming dat wij de 
deelnemerslijst een maand lang bijhouden om in geval van contact tracing gebruikt te 
worden. 
  
 


