CORONA MAATREGELEN
Elk Circusatelier is verplicht om een draaiboek op te maken en te
communiceren met alle betrokkenen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd
op de teksten van Cultuur, Sport en Jeugd én opgemaakt in overleg
met de andere grote Vlaamse circusateliers en het Circuscentrum.
Naast de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad dient ook
rekening gehouden te worden met regionale kleurencodes en met
de maatregelen die genomen worden door lokale overheden.
Wie actief is op externe locaties moet ook rekening houden met de
voorschriften die de exploitatiehouder voorziet.
Bij de kleurencode groen kunnen alle activiteiten normaal
doorgaan. In dit schema gaan we uit van de kleurencode geel en
geven we de extra maatregelen van code oranje mee.

CORONA MAATREGELEN
-12 JAAR DEELNEMERS 12+ JAAR DEELNEMERS (EN GEMENGDE GROEPEN 12-/12+ )
REGELS BINNEN DE LESBUBBEL
VAN MAX. 50 PERSONEN

DENSITEIT

Geen opgelegde beperkingen

REGELS BINNEN DE LESBUBBEL VAN MAX. 50 PERSONEN
(CODE ORANJE INDOOR = MAX 20 PERSONEN!)
We voorzien voldoende ruimte in goed geventileerde zalen om de circus-,
parkour- en muzieklessen indoor te organiseren. Advies binnen de Sport en de
Cultuur sector = minimum 10m² per leerling (alle infrastructuur meegerekend).
Denk waar mogelijk aan bijkomende buitenruimtes

LEERLINGEN
&
FYSIEK
CONTACT

OK, ‘onderling’ geen
beperkingen
Maar vermijd toch best
contacten met de hele groep.

Code Oranje: bij indoor lessen met 12+ wordt de bubbel beperkt tot max. 20
personen (buiten blijft het maximum van 50 personen).
Beperk zoveel mogelijk de fysieke contacten.
Lichte contacten tussen leerlingen mag, we vermijden contact met de hele groep.
Ps: vermijd zeker het aanraken van mekaars gezicht.
Voor Partneracrobatie en AcroYoga werken we met kleine vaste groepjes van
maximum 5 leerlingen, die dit semester met mekaar oefenen. Deze gegevens
worden ook in het contactenlogboek genoteerd.
Code Oranje: ENKEL CONTACTLOZE activiteiten en lessen zijn toegestaan (dus geen
partneracrobatie e.d.)

CORONA MAATREGELEN
-12 JAAR DEELNEMERS
LEERLINGEN &
MONDMASKERS

NEE

12+ JAAR DEELNEMERS (EN GEMENGDE GROEPEN 12-/12+ )
In de publieke ruimtes wordt overal een mondmasker gedragen.
Binnen de bubbel op de circusvloer, bij de start van fysieke activiteiten, mogen de
deelnemers hun mondmasker eventueel aan de kant leggen. (Voorzie daartoe dan best
een duidelijke en hygiënische plek). Bij intensieve oefeningen wordt zelfs afgeraden om
een mondmasker te dragen. (zie sportleidraad)
Opgelet: Bij lessen ouder-kind circomotoriek dient de ouder buiten de eigen gezinsbubbel
ook in de circusles een masker te dragen als de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan
worden. (De ouder is hier uiteraard een ingeschreven deelnemer).
Code Oranje: mondmaskers VERPLICHT
(tenzij bij intensieve inspanningen/oefeningen - zie leidraad sport)

BEGELEIDER &
FYSIEK
CONTACT

De begeleider komt zo weinig mogelijk in fysiek contact met de leerlingen, tenzij voor didactische of veiligheidsredenen
(bv. valbegeleiding) -- uitgezonderd bij lessen met kleuters tot 6 jaar (zonder andere volwassenen!).
Bij EHBO draagt de begeleider een mondmasker + handschoenen.

CORONA MAATREGELEN
-12 JAAR DEELNEMERS
BEGELEIDER &
MONDMASKER

MATERIAAL
HYGIENE

12+ JAAR DEELNEMERS (EN GEMENGDE GROEPEN 12-/12+ )

Omdat onze lesgevers zeer zelden alleen lesgeven, verplichten we het mondmasker preventief voor alle begeleiders, tenzij op
momenten dat de afstand kan gegarandeerd worden. Bv. Deelnemers zitten of staan op veilige afstand terwijl de lesgever een uitleg
geeft. Zodra er rondgelopen wordt gaat masker voor begeleider weer op, vooral om haar/hem te beschermen. Deze regel maakt dat
de lesgevers niet bij elke positief geteste deelnemer in quarantaine moet! Het mondmasker van de begeleider mag ook af wanneer
deze zelf intensieve fysieke inspanning levert.
Ps: Gebruik bij voorkeur FFP2 of chirurgische maskers en geen herbruikbare stoffen maskers.
Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen. Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet
het materiaal eerst gereinigd worden of voldoende tijd laten rusten (poreuze materialen minstens 3 uur, voor gladde oppervlakten en
materialen verdwijnt de besmettingsgraad na 6-7 uur).
AANDACHTSPUNTEN BIJ DE DAGELIJKSE LESWERKING:
* beperk het doorgeven van materiaal tijdens de les (leerlingen brengen indien mogelijk eigen klein materiaal zelf mee)
* kort de les 5 à 10 minuten in en/of voorzie een tweede begeleider om tijdens de opwarming/cooldown alle materialen minstens
met een verstuiver te ontsmetten of te reinigen.
* reinig de vloer en matten dagelijks (voor of na de start van lesactiviteiten)
* wees voorzichtig met veelvuldig gebruik van doek en trapeze (zeker met verschillende lesgroepen). Deelnemers wassen/ontsmetten
voor en na gebruik zeker de handen! Een doek kan je ook regelmatig wassen met koud water + een weinig zeep (om krimping te
vermijden) en besproeien met alcohol based water.

CORONA MAATREGELEN
-12 JAAR DEELNEMERS
PERSOONLIJKE
HYGIENE

12+ JAAR DEELNEMERS (EN GEMENGDE GROEPEN 12-/12+ )

DE VASTE REGELS BLIJVEN GELDEN… Handen wassen voor/tijdens/na activiteiten, hoesten in de ellenboog, niezen in een papieren
zakdoek, …
AANDACHTSPUNTEN BIJ DAGELIJKSE LESSEN:

INFRASTRUCTUUR
CIRCULATIE

•

Voorzie aan de ingang alcogel en/of wasbakken om de handen voor de les te reinigen (verplicht!)

•

Voorzie ook in de werkruimte alcogel om handen tijdens de les voldoende te ontsmetten (bv. voor gebruik luchtacro- e.a. toestellen)

•

Voorzie een reserve aan mondmaskers aan voor begeleiders en andere 12+ jarigen die ze vergeten zijn

•

Voorzie een duidelijk circulatieplan en hou rekening met ‘flessenhalzen’ (in/uitgang) en de social distance maatregel. Contact tussen
verschillende lesgroepen wordt vermeden! Mondmaskers zijn voor 12+ verplicht in alle publieke ruimtes van je infrastructuur.

•

Ouders en andere derden zijn niet toegestaan in de circuswerkruimtes (behalve voor ingeschreven ouders bij circomotoriek lessen kindouder).

•

Onthaal: Voorzie telkens een medewerker of één van de lesbegeleiders aan de ingang om deelnemers op te vangen en te begeleiden
(aanwezigheidslijst, ontsmetting/reiniging handen voor de les, inkom/uitgang circulatie, …).

•

Kleedkamers e.a. infrastructuur mogen bij code geel in principe toegankelijk gesteld worden, indien de afstandsregels/mondmaskers
bij 12+ voldoende gegarandeerd kunnen worden. Anders raden we aan om toch geen kleedkamers aan te bieden (en WC enkel voor
noodsituaties)

Code Oranje: Kleedkamers/douches e.a. verboden (WC enkel voor noodsituaties)

CORONA MAATREGELEN
-12 JAAR DEELNEMERS
DEELNAMEVOORWAARDEN

12+ JAAR DEELNEMERS (EN GEMENGDE GROEPEN 12-/12+ )

Deelnamevoorwaarden:
•

Iedereen die wil deelnemen moet vooraf ingeschreven zijn.

•

Bij ziekte of COVID 19 symptomen (*) of bij verblijf met gezinsleden in quarantaine, kan je NIET deelnemen aan de lessen.

Bezorg alle ouders van kinderen, jongeren en begeleiding de nodige informatie over risicogroepen. Als een kind tot de risicogroep
behoort, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico in te schatten. Ze kunnen de huisarts inschakelen bij deze
overweging. De ouders kunnen deze risicofactor en eventuele medicatie (soort, hoeveelheid, toedieningswijze) in een medische fiche
aangeven.

ADMINISTRATIE

Het circusatelier houdt voor alle lessen en educatieve activiteiten minstens een aanwezigheidslijst en contactlogboek bij.
Bij vaste jaarwerking en lessenreeksen houd je best per lesgroep apart een logboek/map bij voor wekelijks gebruik door de
begeleider, met daarin:
•

Overzicht van de maatregelen

•

Aanwezigheidslijst: deelnemerslijst met contactgegevens (eventueel ook medische fiche of aandachtspunten)

•

Contactenlogboek waar alle extra contacten genoteerd worden (datum + uur/ wat gebeurd/ wie betrokken)

CORONA MAATREGELEN
-12 JAAR DEELNEMERS
(*)
COVID CONTACT/
CRISIS PLAN

12+ JAAR DEELNEMERS (EN GEMENGDE GROEPEN 12-/12+ )

GEVAL 1: De leerling of lesgever die ZELF één van de COVID klachten heeft …
1. Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend
2. Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. astma) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
3. Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
4. Niet meer goed kunnen ruiken of proeven
… blijft thuis en neemt contact op met de huisarts. Als die beslist om een test te laten uitvoeren blijft de leerling of
lesgever thuis tot de resultaten bekend zijn
 Test negatief: Dan kan de leerling/lesgever terugkomen als er geen koorts meer is en de klachten beter zijn. (… geen
dagen bepaling dus!!)
 Test positief: Dan blijft de leerling/lesgever thuis zolang hij besmettelijk is. Dit is 7 dagen na de start van de klachten. De
leerling kan na 7 dagen terugkomen als er 3 dagen geen koorts is en de klachten beter zijn.
GEVAL 2: De leerling of lesgever heeft in de afgelopen 14 dagen ‘nauw contact’ gehad met iemand die besmet is (= een
hoog-risico-contact = contacten met gezinsleden + contacten met anderen +12 jaar, indien er langer dan 15 minuten contact
was op minder dan 1,5 m zonder mondmasker of bij knuffelen, kussen,…)
… blijft thuis en laat zich testen, ook als hij/zij (nog) geen klachten vertoont.
 Test negatief: De leerling/lesgever blijft 14 dagen (!) na het nauw contact thuis. Tot dan kunnen nog klachten ontstaan. Of
Als je wil, kan er 9 dagen na het contact nog eens getest worden… Toont deze ook dat het geen corona is, dan mag de
leerling/lesgever terugkomen.
 Test positief: De leerling/lesgever blijft thuis zolang hij besmettelijk is. Dit is 7 dagen na de afname van de test.

CORONA MAATREGELEN
-12 JAAR DEELNEMERS

12+ JAAR DEELNEMERS (EN GEMENGDE GROEPEN 12-/12+ )

COVID CONTACT/ Je mag ook NIET naar de lessen komen in een van deze gevallen:
CRISIS PLAN

-

Je bent in het buitenland in een rode zone geweest: quarantaine en test verplicht
Je bent in het buitenland in een oranje zone geweest: we willen dat je een test doet. Als die negatief is, mag je meteen
terugkomen; wanneer die positief is mag je 14 dagen niet komen, want tot dan kunnen klachten ontstaan.
Iemand van je dichte bubbel (gezin, nauwe contacten) heeft ziekteverschijnselen die op COVID kunnen wijzen.
Iemand van je dichte bubbel is in contact geweest met iemand met COVID, moet/heeft zich laten testen maar heeft nog
geen negatief testresultaat

