
voor zowel individuele als groepsbijeenkomsten

Hervatting lessen Kunstacademie Friesland 
Voorwaarde voor het verantwoord kunnen hervatten van de lessen is dat veiligheid en gezondheid van deelnemers/studenten, 
docenten en medewerkers gewaarborgd is. Daartoe heeft KAF een protocol ontwikkeld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het 
RIVM en de Rijksoverheid. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van 
toepassing is, samenkomsten van maximaal 30 personen toegestaan zijn en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
niet verplicht is. Na aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en/of het RIVM kan dit 
protocol herzien worden. Op basis van dit protocol zijn voorschriften en uitgangspunten geformuleerd voor het hervatten van de 
lessen vanaf 2 juni 2020. In onderstaand document zijn deze voorschriften en uitgangspunten uitgewerkt. 

Algemeen
• De voor KAF geldende hygiëne- en omgangsregels zijn zichtbaar bij de ingang van ons gebouw. 

Binnen worden ze op verschillende plaatsen herhaald.
• Bij aankomst wordt iedereen gevraagd te bevestigen klachtenvrij te zijn. 

Indien dit niet het geval is, kun je niet naar binnen en word je gevraagd naar huis te gaan.
• In het geval iemand na binnenkomst toch verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, keelpijn, verhoging/koorts) 

blijkt te hebben, wordt deze gevraagd het gebouw te verlaten. 
• Bij de ingang staat handdesinfectiemiddel. 

 Een van onze medewerkers ziet erop toe dat medewerkers, docenten en deelnemers/studenten die gebruiken.
• In het gebouw zijn middels pijlen en lijnen op de vloer looproutes aangeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. 
• Bij binnenkomst gaat iedereen direct door naar de garderobe om jas e.d. kwijt te kunnen. 

Daarna direct door naar eigen lokaal. Niet blijven ‘hangen’ bij garderobe of toiletten.
•  Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen en mondkapje is bij KAF niet verplicht. 

Deze worden dus ook niet beschikbaar gesteld. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is echter wel toegestaan. 
KAF volgt ook hier de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid (14 mei 2020). Het wel/niet dragen van beschermingsmiddelen 
is op dit moment dan ook nadrukkelijk geen voorwaarde of uitsluiting voor deelname of binnenkomst.

medewerkers en docenten
• Houd 1,5 meter afstand.
• Was vaker je handen.
• Schud geen handen.
• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langskomt (reguliere werktijden of het geven van lessen worden gezien als afspraak).
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheidsklachten (van welke aard dan ook*): 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 
*Ook als je bijvoorbeeld zelf denkt dat het om hooikoortsklachten gaat, blijf je thuis.

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Volg altijd de aanwijzingen van de directie en/of het personeel.
• Hang jas direct op bij binnenkomst en ga daarna direct door naar eigen lokaal. Blijf niet ‘hangen’ in garderobe of toilet.
• Was bij binnenkomst in het lokaal de handen met de handgel of zeep. Herhaal dit bij het verlaten van het lokaal.
• Ga 1 voor 1 naar binnen/buiten.
• Neem na het verlaten van het lokaal de eigen tafel af met oppervlaktespray. 

Bij binnenkomst zijn de tafels al afgenomen door medewerkers van KAF met oppervlaktespray. Het staat iedereen vrij om dit 
voor de eigen tafel nog eens te herhalen indien gewenst. 

• Spreek anderen aan op hun gedrag als ze zich niet aan de richtlijnen houden.
• Was handen direct na afhandeling contante betaling.

COVID-19 veiligheids- en hygiënemaatregelen 
verantwoord naar kunstacademie
friesland, een les, module of workshop



deelnemers/studenten en gasten
• Houd 1,5 meter afstand.
• Was vaker je handen.
• Schud geen handen.
• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langskomt (deelname aan lessen wordt gezien als afspraak).
• Kom zo mogelijk alleen.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheidsklachten (van welke aard dan ook*): 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 
*Ook als je bijvoorbeeld zelf denkt dat het om hooikoortsklachten gaat, blijf je thuis.

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Volg altijd de aanwijzingen van de directie en/of het personeel.
• Hang jas direct op bij binnenkomst en ga daarna direct door naar eigen lokaal. Blijf niet ‘hangen’ in garderobe of toilet.
• Was bij binnenkomst in het lokaal de handen met de handgel of zeep. Herhaal dit bij het verlaten van het lokaal.
• Ga 1 voor 1 naar binnen/buiten.
• Neem na het verlaten van het lokaal de eigen tafel af met oppervlaktespray. 

Bij binnenkomst zijn de tafels al afgenomen door medewerkers van KAF met oppervlaktespray. Het staat iedereen vrij om dit 
voor de eigen tafel nog eens te herhalen indien gewenst. 

• Spreek anderen aan op hun gedrag als ze zich niet aan de richtlijnen houden.

in de lokalen
• Deuren van lokalen en looproutes blijven zoveel als mogelijk open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
• Tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
• In elk lokaal zijn tissue, zeep of handgel en oppervlaktespray aanwezig.
• Bij binnenkomst in het lokaal wassen deelnemers en docenten hun handen met de handgel of zeep. 

Bij het verlaten van het lokaal wordt dit herhaald.
•  De tafels zijn bij binnenkomst al afgenomen door medewerkers van KAF met oppervlaktespray. 

Het staat iedereen vrij om dit voor de eigen tafel nog eens te herhalen indien gewenst. 
• Deelnemers/studenten en docenten nemen na het verlaten van het lokaal hun eigen tafels af met oppervlaktespray.
• In de lokalen staan ramen zoveel als mogelijk open.
• De fysieke ruimte bepaalt de maximale groepsgrootte. Uitgangspunt hierbij is het kunnen reguleren van 1,5 meter afstand. 

De door het RIVM/Rijksoverheid aangegeven maximale aantal personen (30) is daarnaast leidend.

Op de gang en in de pauzes
• De middels pijlen en lijnen op de vloer aangegeven looproutes zijn er om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. 

Deze worden ten alle tijden gevolgd. Als er onduidelijkheid bestaat over de looproute geldt: houd altijd rechts aan 
en verplaats je zo veel als mogelijk door een ruimte met de richting van de klok mee.

• Als er meerdere lesgroepen tegelijk aanwezig zijn, worden pauzes verspreid.
• Het koffieapparaat kan gebruikt worden. Knopjes indrukken met een tissue. Het koffiezetapparaat wordt daarnaast 

regelmatig door medewerkers afgenomen met oppervlaktespray. Niet blijven ‘hangen’ bij het apparaat.
• Iedereen neemt eigen beker mee of gebruikt papieren beker met naam erop. 

Toiletgebruik
• In de toiletruimte is handzeep, tissue en desinfectiemiddel aanwezig.
• Voor gebruik van het toilet: deurkruk, toiletzitting en spoelmechanisme afnemen. 

Na gebruik herhalen en handen wassen. 
Hiernaast worden de toiletten uiteraard ook dagelijks schoongemaakt door medewerkers.
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winkel
• De winkel heeft beperkt ruimte. Hierdoor geldt 1 persoon tegelijk naar binnen.
• Bij voorkeur contactloos betalen per pin. Contante betaling blijft mogelijk.

Bij aankomst en vertrek
• Bij de ingang staat handdesinfectiemiddel. Een van onze medewerkers ziet erop toe dat medewerkers, docenten en deelne-
mers/studenten die gebruiken.
• Medewerkers, docenten, deelnemers/studenten gaan 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten.
• Deuren staan zoveel als mogelijk open zodat deze zo min mogelijk hoeven worden aangeraakt.

Bovenstaande geldt voor onze hoofdlocatie aan de Groningerstraatweg. Op externe leslocaties kunnen andere huisregels 
gelden. Informeer jezelf hierover bij de betreffende locatie.

meer informatie? neem contact met ons op via 058 213 65 42 of info@kafrl.nl
EEN OVERZICHT VAN ONS lesPROGRAMMA vind je in onze studiegids en op onze website 
www.kunstacademiefriesland.nl


