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Anders Bezig Zijn, Ontmoetingscentrum DePetrus Heuvel 2, 5261 EE Vught 

IBAN: NL14RABO 0129 196 916 | KvK 41084057 | BTW-nr NL009896156B01 

073-657 20 00 |  www.abzvught.nl | info@abzvught.nl 

PROTOCOL ABZ 

Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo 

veilig mogelijk de lessen te kunnen volgen:  

 

Klachten  

Heb je de afgelopen 24 uur last van hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten? Of 

heb je een huisgenoot met koorts en/of verkoudheidsklachten? Kom dan niet naar de DePetrus. 

Meld u af via: info@abzvught.nl of 073 – 657 2000 

 

Voor aanvang en tijdens de les 

Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen.  Iedere cursist blijft zowel in de publieke 

binnenruimte als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die 

in hetzelfde huishouden wonen.  

Bespreek met elkaar en de docent wat de mogelijkheden en grenzen zijn ivm corona. De ervaring is 

dat hier heel verschillend over gedacht wordt. Respecteer elkaar, geef elkaar de ruimte en 

communiceer met elkaar. 

 

Mondkapje/handschoenen 

In de publieke binnenruimte waar je loopt/beweegt wordt dringend een mondkapje geadviseerd. 

Dus buiten de publieke ruimte, zoals in een leslokaal e.d. en als je zit (met registratie en voldoende 

afstand) geldt dit advies niet. Als deelnemer van ABZ ben je altijd geregistreerd tijdens de duur van 

de les of activiteit. Je zorgt zelf voor een mondkapje. Mocht je tijdens de activiteit/cursus gebruik 

willen maken van handschoenen, dan zorg je daar ook zelf voor. 

 

Desinfectie  

Desinfectans is aanwezig. Bij binnenkomst kun je jouw handen desinfecteren. Je eigen werkplek kun 

je reinigen met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.  Laat je eigen werkplek weer netjes en 

schoon achter. 

 

De docent 

Uw docent blijft op 1,5 meter afstand.  Indien dit niet mogelijk is door de hulp die geboden dient te 

worden, kan hij/zij gebruik maken van een mondmasker of gelaatsscherm. Dit gaat altijd in overleg. 

Wanneer de docent verkoudheidsklachten/koorts heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts 

heeft, dan gaat de les niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.  
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Pauze 

Om onnodige verkeersstromen en drukte te veroorzaken pauzeren we in de lesruimte. In overleg 

met de horeca wordt koffie/thee gebracht of gaan max. 2 deelnemers tegelijk consumpties halen. In 

de avonduren kan hier soms van afgeweken worden. 

 

Na afloop  

Blijf niet langer aanwezig dan nodig is.  

 

Op externe locatie 

Houd de instructie van de desbetreffende locatie goed in de gaten en geef elkaar de ruimte.  

Volg de aanwijzingen van de docent en het personeel op locatie over looproutes, ingang, uitgang e.d. 

 

Groepsgrootte:  

De overheid schrijft een maximale groepsgrootte voor van 30 mensen, inclusief docent. In verband 

met de 1,5 meter afstandsregel wordt die groepsgrootte echter zelden gehaald. 

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Stichting Anders Bezig Zijn 

Vught, 01-10-2020 

 

 


