
Protocol herstart Cursus Arabisch september 2020 
 

Hierbij wil ik u mededelen dat de cursus Arabisch vanaf 12 september 2020 van start zal gaan. 
Aangezien iedereen onderling 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden kan niet meer dan 50% 
van de leslokalen gebruikt worden. Dat wil zeggen dat slechts 12 cursisten per niveau toegelaten 
kunnen worden. 
 
De pauzes zullen op verschillende tijden ingelast worden om te voorkomen dat te veel cursisten 
tegelijkertijd in de kantine zijn. 
 
De cursisten komen binnen via de hoofdingang en verlaten het gebouw via de nooduitgang. Bij 
aankomst dienen de cursisten hun handen te ontsmetten met de desinfecterende handgel die bij de 
hoofdingang op de tafel ligt. Daarnaast zijn er in alle leslokalen papieren handdoeken en 
reinigingsmiddelen beschikbaar. Iedere cursist(e) is vrij om een mondkapje te gebruiken. 
 
Hygiëne en veiligheid 

 Tussen onderwijspersoneel en cursisten, onderwijspersoneel en cursisten onderling blijft de 
anderhalve meter afstand van elkaar gehandhaafd 

 U wast uw handen meerdere keren per dag goed 

 U schudt geen handen 

 U hoest en niest in uw elleboog 

 Tijdens het gebruik van de ruimtes staan de ramen altijd open 

 De deuren van de lokalen blijven open om het gebruik van deurklinken te minimaliseren en te 
zorgen voor optimale ventilatie 

 
Handelwijze bij gezondheidsklachten 
Als u de volgende (luchtweg)klachten hebt, blijft u thuis: 

 Neusverkoudheid 

 Hoesten 

 Moeilijk ademen/benauwdheid 

 Koorts boven 38 °C 

 Plotseling verlies van reuk of smaak 

 Als iemand in uw huishouden koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten, blijft u 
ook thuis 

 Als iemand in uw huishouden getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, 
dient u 14 dagen thuis te blijven. Als u zelf positief getest bent, dient u minimaal 7 
dagen thuis te blijven en u kunt de cursus pas vervolgen indien u na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer hebt 

 Wanneer u gedurende de cursusdag gezondheidsklachten krijgt, meldt u zich af bij de 
docent en gaat u rechtstreeks naar huis.  

 
Richtlijnen RIVM 
 
Dit protocol geeft een overzicht van voorschriften en afspraken die gelden bij de start van de cursus 
Arabisch in september 2020. Het protocol kan herzien worden als er nieuwe inzichten of richtlijnen 
vanuit de overheid komen. 
 
De veiligheid van de cursisten staat voorop. Daarom zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. 


