
Voor iedereen van 13 jaar en ouder
is het dragen van een niet-medisch
mondkapje in de publieke ruimtes
van het Huis van Eemnes verplicht.
T�dens de dansles kan het
mondkapje worden afgezet voor de
duur van de les en enkel in de
ruimte waar de les plaatsvindt.

Bl�f thuis b� klachten als
verkoudheid, hoesten, verhoging of
andere symptomen die passen b�
een evt. besmetting met COVID-19.

Hoest/nies in je elleboog en gebruik
papieren zakdoekjes.

Was je handen regelmatig
gedurende de dag en gebruik de
desinfectiemiddel b� de ingang van
de danszaal.

Houd buiten de danszaal 1,5 meter
afstand tot elkaar. Dit geldt bovenal
voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Binnen de danszaal is fysiek contact
toegestaan mits dit noodzakel�k is
voor de choreografie.
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De kleedkamers z�n gesloten. Kom
in danskleding naar de dansles.

Kom maximaal 5 minuten voor
aanvang van jouw dansles naar de
danszaal. Na afloop van de les
verlaat je direct de ruimte om
plaats te maken voor de volgende
groep.

Kom op eigen gelegenheid naar de
dansles. B� halen en brengen
vragen w� de ouders/verzorgers
vriendel�k om hun kind buiten af te
zetten b� het Huis van Eemnes.

Leerlingen van 6 jaar en ouder
lopen zelfstandig naar de danszaal.
Ouders/verzorgers die hun kind
normaal tot aan de danszaal
brengen, zetten hun kind nu af in
het Huis van Eemnes waarna het
kind zelfstandig of onder
begeleiding van de docent naar de
danszaal loopt.

Maak gebruik van looprichtingen
om drukte te voorkomen en
voldoende afstand te waarborgen:
loop naar de danszaal via de
bibliotheek en verlaat de danszaal
via de kleedkamers, richting de
grote sporthal.

De hieronder genoemde adviezen z�n gebaseerd op de
maatregelen opgesteld door het RIVM. W� streven
naar een veilige en gezonde dansomgeving waarb� we
rekening houden met elkaar en respect tonen voor
elkaars keuzes. Het verzoek deze adviezen op te volgen.
Is het niet voor jezelf, dan wellicht voor een ander. 


