
PROTOCOL COVID -19 PHOENIX APELDOORN 
 
ALGEMEEN 
Het bestuur en de docenten van Phoenix en het 
bestuur van Stichting de Veste doen hun uiterste 
best om de regels van het RIVM te waarborgen en het risico op doorgeven van 
het Covid-19 virus te voorkomen.  Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die 
worden genomen kan een garantie niet worden gegeven en is het risico nooit 
helemaal uit te sluiten. Maar als iedereen de voorwaarden in dit protocol 
respecteert, denken wij dat samen dansen en zingen mogelijk is, op een zo veilig 
mogelijke manier. Je bent daarom heel welkom om weer mee te doen met de 
lessen, maar voorop staat dat, als je naar De Veste komt, dat jouw eigen 
verantwoording is. De vereniging noch de docent kunnen verantwoordelijkheid of 
verwijtbaarheid worden aangerekend voor een eventuele besmetting of de 
gevolgen daarvan. Door naar De Veste te komen onderschrijf je dit door het 
bestuur opgestelde protocol en de daarin gestelde voorwaarden.  
 
We houden onderstaande RIVM richtlijnen aan 
Thuis blijven bij de volgende milde klachten van jezelf of huisgenoten: 
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 
Dansers/zangers gaan pas weer naar les als er 24 uur geen klachten meer zijn. 
Verder zijn alle regels rondom quarantaine leidend. 
 
Voor de lessen 

• Zoveel mogelijk thuis omkleden 
• Afstand houden bij het parkeren van auto of fiets 
• Volg de door De Veste aangegeven regels en looproute in het gebouw 
• Voor de les handen reinigen met desinfectiemiddel (bij de ingang) 

 
Mondkapjes 

• Tijdens de beoefening van dans, muziek of vergelijkbare activiteiten hoeft 
geen mondkapje te worden gedragen in de danszaal.  

• Op alle andere momenten in toegankelijke binnenruimtes is het verplicht 
om een mondkapje te dragen.  

 
Tijdens de lessen  

• Docent en dansers/zangers houden 1.5 m afstand van elkaar 
• Er worden ongeveer 25 zingende/dansende personen toegelaten in de zaal  
• In de pauze is een consumptie af te halen in het café, houd daarbij 1.5 m 

afstand en respecteer de regels zoals door De Veste aangegeven. 
• Vanaf 22.00 uur is het café gesloten volgens de horecaregels. 
• Docenten zullen dansen zoveel mogelijk aanpassen om te voorkomen dat 

we te dicht bij elkaar komen. 
• Tussen lessen en in de pauze wordt de zaal altijd 15 min. goed 

geventileerd. 
 
Bij vastgestelde corona-besmetting dit z.s.m. doorgeven aan de docent. 
 
Apeldoorn, 10-06-2021 


