CORONA MAATREGELEN
Hieronder volgt een aantal maatregelen die Akademie Vogue genomen heeft om op
een veilige manier les te geven. Voor een groot deel zijn deze maatregelen na te
leven door ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. We vragen dan ook van
iedereen een serieuze en betrokken bijdrage voor het laten bestaan van een veilige
omgeving. Op deze manier kunnen we de lessen blijven geven aan de Rozengracht.
Binnenkomst
Vanaf de voordeur staan er strepen op de vloer tot aan de eerste verdieping. Staat er
iemand voor je, blijf dan op 1,5 meter afstand. Beneden bij de trap staat een
desinfecterende handspray. Ga boven aangekomen, direct naar je lokaal. De eerste
les word je boven ontvangen en aangegeven waar het lokaal is.
Lokalen
In de lokalen staat aangegeven door middel van een sticker waar een zitplaats is. Ga
niet schuiven met het meubilair; de zitplaatsen zijn op 1,5 meter afstand van elkaar.
Toiletbezoek
Tijdens de lessen kun je gewoon gebruik maken van de toiletten, 3 op de eerste
verdieping en 1 op de tweede verdieping. Let er op dat je 1,5 meter afstand houdt
van eventuele passanten. Reinig je handen voor en na het toiletbezoek met
handspray.
Administratie
Als je bij de administratie iets moet regelen, graag tijdens de lessen en niet tijdens de
pauzes.
Schoonmaken werkplek
In elk lokaal staat een Hyganic Service Cleaner spuitbus en doek. Maak hiermee aan
het einde van de les je werkplek schoon voor je het lokaal verlaat.
Algemene schoonmaak
In de keuken en toiletten staat desinfecterende handspray. Contactpunten, keuken
en toiletten worden op de dag regelmatig schoongemaakt.

Pauzes
Tijdens de wisseling van lokalen in de pauzes van 12.30 – 12.45 uur en 15.00 – 15.15
uur is er sprake van éénrichtingsverkeer in het gebouw. Volg de aangegeven pijlen
om het gebouw via de nooduitgang aan de achterkant te verlaten. Je kunt dan via de
voordeur het gebouw weer binnenkomen om naar het nieuwe lokaal van je volgende
les te gaan. Tijdens deze wisseling is het dragen van een mondkapje voorlopig
verplicht.
Groepsgewijs het lokaal verlaten
Aan het einde van de les komt de directeur of de secretaresse aangeven dat de groep
één voor één het lokaal kan verlaten, lokaal 1 het eerst, lokaal 8 het laatst.
Vertrek om 17.30 uur
Na de laatste les, die om 17.30 uur is afgelopen, kan iedereen het gebouw verlaten
via de hoofdingang, omdat er geen nieuwe studenten meer binnen komen.
Vertrekken hoeft dan niet via de nooduitgang.
Indeling lokalen
De lokalen zijn zo ingericht dat studenten op 1,5 meter afstand kunnen zitten.
De opstelling van de tafels en stoelen mag niet veranderd worden.
In elk lokaal staat een scherm waardoor contact dichterbij tussen docent en student
mogelijk is, b.v. voor het meekijken op laptops.

