Adviezen en richtlijnen van het RIVM
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Voor de studeerder
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Heb je een of meer van deze klachten:
Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is;
Als iemand binnen het gezin of huishouden getest moet worden dan kunnen de anderen van het
gezin/huishouden gewoon naar buiten;
Pas als de te testen persoon ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven;
Blijkt de betreffende persoon geen corona te hebben dan kan iedereen weer naar buiten;
Blijkt de betreffende persoon wel corona te hebben dan moet het hele gezin/huishouden 10 dagen
in quarantaine. Je hoeft je alleen te laten testen als je klachten hebt;
De gezondheidsregels worden met jou doorgenomen bij het maken van een afspraak en de
receptionist/beheerder checkt bij aankomst of jij en jouw omgeving klachtenvrij is;
Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een afspraak gepland staat. Een afspraak om te
studeren maak je via de online reservering op de website van VRIJDAG
https://bijvrijdag.nl/reserveren. Studio’s reserveer je twee dagen van tevoren en overige ruimtes tot
één dag van tevoren. Spontaan langskomen om een afspraak willen maken is niet mogelijk;
Er mag maximaal 1 uur per dag gestudeerd worden. Vol =vol;
Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht in de openbare ruimtes (hal, trappen, gangen en
toiletten). In het lokaal mag het mondkapje af;
Na het studeren wordt de ruimte/lokaal een half uur gelucht;
Er wordt per uur één drumcabine aangeboden. De andere drumcabine wordt dan gelucht;
Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zonder begeleiding van ouder of docent het pand in;
Kom niet eerder dan 5 minuten naar VRIJDAG en ga via hoofdingang Sint Jansstraat naar binnen,
schrijf je in bij de receptie in het café en loop dan door naar de tuin;
Was je handen bij de wastafel in de tuin en loop dan door naar het studeerlokaal via de
aangegeven looproute (zie kopje looproutes hieronder);
Vermijd contact met deurknopen, trapleuningen e.d.;
Bij binnenkomst lokaal/drumcabine moeten de handen nogmaals gedesinfecteerd worden en hang
je je jas aan de achterkant van de stoel;
Neem je eigen instrumenten, bekkens, microfoons, drumstokjes e.d. mee. Piano’s en drumstellen
zonder bekkens zijn beschikbaar vanuit VRIJDAG;
VRIJDAG geeft geen koffers uit voor het oefenen in de kelders;
Neem een handdoek mee zodat je zelf de condens kunt opvangen;
Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de drumcabine/lokaal. Middelen om
schoon te maken staan in de ruimte. Maak bij aanvang en bij het verlaten van het pand de
oppervlakten schoon waar je aan hebt gezeten of op hebt gezeten. Laat ramen en deuren open als
je de ruimte verlaat;
VRIJDAG maakt elke ochtend de drumcabines schoon;
Vindt de medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand
verlaten;
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Verlaat na het studeren direct het pand via de aangegeven looproutes (zie kopje looproutes
hieronder) via de schuifdeur of via het hek achteruitgang tuin. Trek het hek achter je dicht;
Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Looproutes
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Lokaal 25, 26, 27 en 35, 36, 37 via trappenhuis tuin naar binnen en naar buiten via trap studio 10
naar de tuin. Uit via hek achteruitgang tuin;
Lokaal 6 en 8 via trappenhuis tuin naar binnen> uit langs kopieerhok/keuken uit via schuifdeur;
1e en 2de verdieping: lokaal 20, 21, 22, 23, 24 en 30, 31, 32, 33, en 34 via trappenhuis tuin naar
binnen bij de wc’s de trap naar boven. Uit via grote trappenhal door de schuifdeur;
Basement in via de tra[ naar de kelder in de tuin en uit via schuifdeur;
Lokaal 40, 41, 42, 43 en 44 bij lokaal 1 naar boven en uit via trap naar café. Uit via hek tuin.
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