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□ Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts of als je iemand in je huishouden 
hebt die ziek is of als je deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Nies en 
hoest in je mouw, gebruik een papieren zakdoek en desinfecteer meteen je handen. 
Alle regels en gezondheid check zijn te vinden op de site van de overheid en het 
RIVM, lees dit door voordat je naar de les komt. 

□ maak thuis gebruik van het toilet en was 20 sec. je handen. Mocht je toch van het 
toilet gebruik willen maken reinig dan alle contactpunten in het toilet vooraf en 
achteraf met desinfectie spray en keukenrol. Was je handen weer 20 seconden met 
zeep, droog af met keukenrol en desinfecteer je handen voordat je de zaal ingaat. 

□ Bij aankomst buiten wachten en de 1,5 meter in acht nemen 

□  max 2 personen per keer naar binnen. Graag mondkapje op bij het betreden en 
verlaten van het gebouw en de zaal.  

□ Kleed je thuis alvast om. Zet je schoenen in de gang en stop je jas/vest etc. in een 
plastic zak en zet deze bij je schoenen. De kleedkamer is gesloten. Houd ook in de 
gang weer 1,5 meter afstand van elkaar. 

□ neem je eigen materiaal mee, mat, deken, blok etc. 

□ desinfecteer je handen voordat je de zaal ingaat met het handdesinfectie middel 
wat in de gang staat. 

□ in de zaal leg je je mat achter de Lotus afbeelding, zo wordt de 1,5 meter 
gewaarborgd. Er kunnen max 8 personen in de zaal. Afwijken van je vaste avond is 
soms mogelijk maar kan alleen na vooraf overleg. 

□ de eerste die binnenkomt legt zijn mat vooraan in de zaal en vandaaruit vullen we 
verder op, zo voorkomen we onnodig langs elkaar heen lopen 

□ bij het verlaten van de zaal vanaf achterste rij de zaal verlaten, ook nu weer 
maximaal 2 personen in de gang. 

□ behoor je tot een risicogroep, denk na of het verstandig is om naar de les te 
komen. Overleg eventueel vooraf met je huisarts. 

□ De zaal wordt vooraf, tijdens en na afloop extra geventileerd (houdt dus qua 
kleding rekening met een iets frissere zaal) 

□ Voor en na de les worden deurklinken etc. gedesinfecteerd, probeer desondanks 
zo min mogelijk aan te raken.         


