
Beleid Kunstbreak m.b.t. het Coronavirus

Bij Kunstbreak doen we ons best om te werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit 
doen wij om u, uw medecursisten en onszelf te beschermen. Daar kunt u ons bij helpen 
door de volgende regels in acht te nemen.


Cursisten kunnen niet naar de lessen komen wanneer zij 1 of meerdere van onderstaande 
symptomen hebben:

- zich niet lekker voelen;

- verkoudheidsklachten (niezen, hoesten of een zere keel);

- verhoging of koorts;

- een zieke huisgenoot. 

Cursisten blijven ten minste zeven dagen thuis wanneer zij: 

- huisgenoten hebben die besmet zijn met het virus;

- in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus.

 
Bij (vermoeden van) besmetting graag direct melden i.v.m. contactonderzoek! 
Bij besmetting kunt u weer naar de lessen komen, na zeven dagen en wanneer u 
minimaal 24 uur weer helemaal klachtenvrij bent! 

Wat Kunstbreak doet om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen: 

- Het atelier is zo ingericht dat iedereen minimaal 1,5 m afstand van elkaar kan houden;

- Tijdens de lessen wordt er geventileerd;

- Na elke les wordt er geventileerd door de deuren open te zetten;

- Na elke les worden alle gebruikte materialen schoongemaakt (ezels, penselen, potjes);

- Na elke les wordt de ruimte schoongemaakt (tafels, stoelen, sanitair enz).


Wat u kunt doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen: 
- Houdt alstublieft de 1.5 m afstand van elkaar;

- Was bij binnenkomst uw handen en minimaal gedurende 20 seconden: er staat zeep;

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;

- Gebruik papieren zakdoekjes;

- Gebruik zoveel mogelijk uw eigen penselen en materialen;

- Materialen van Kunstbreak worden alleen door de docent zelf gepakt/klaargezet;

- Alle gebruikte penselen, potten e.d. die eigendom zijn van Kunstbreak, graag na afloop 

apart zetten op een daarvoor aangewezen plek, zodat de docent alles kan 
schoonmaken.


Hiermee willen wij de risico’s zo klein mogelijk maken en hopen we samen weer te 
kunnen genieten van al het creatieve dat we elkaar kunnen bieden!

Wanneer er verdere of andere maatregelen van toepassing zijn, houden wij u daarvan op 
de hoogte.


Mocht u naar aanleiding van dit verhaal nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met uw eigen docent of met Mirjam Kleywegt van Kunstbreak:

tel: 06-29410010 

mail: info@mirjamkleywegt.nl


