
Dansjeleven doet er alles aan om de danslessen zo veilig mogelijk te houden. We rekenen erop dat 
dansers doen wat gevraagd wordt om op een veilige manier te genieten van de dans. Dansen in tijden
van Corona vraagt om onze flexibiliteit en creativiteit. Blijf kiezen voor wat er wel kan en onderzoek 
nieuwe ingangen in je dans. 

Op 14 oktober zijn er nieuwe richtlijnen bekend gemaakt; die volgen wij en we zullen deze 
nauwlettend in de gaten houden. 

Voor Dansjeleven geldt:

 Bij iedere 5Ritmes-les vind je op de website het aantal mensen dat maximaal toegelaten 
wordt. En tijdens de reservering zie je het aantal beschikbare plekken. Betalen kun je doen bij
binnenkomst.  Pinnen is mogelijk.

 Het allerbelangrijkste  advies; houd je eigen gezondheid in de gaten. Als je (lichte) 
verkoudheidssymptomen  hebt, kom NIET dansen.
 

 Kom op tijd maar niet te vroeg naar de zaal.

 Desinfecteer je handen voor en na de les. In de hal staat bij binnen komst speciaal 
handontsmettingsmiddel.  Ook in de danszaal zelf hebben we desinfecteermiddel  staan. 
Tijdens het dansen kan je dus desgewenst je handen nog eens ontsmetten.

 Houd afstand voor en na en tijdens de les. Zorg voor voldoende afstand in de hal tijdens de 
betaling en/of het wachten. Zorg er in ieder geval dat de doorgang van en naar de zaal vrij 
blijft.

 Kom in je dans kleding naar de zaal. De kleedruimtes en douches zijn in deze periode niet te 
gebruiken. Leg je spullen op de daarvoor bestemde plek in de zaal.  Schoenen kun je in de hal 
neerzetten.

 De zaal is zo ingedeeld dat er voor iedereen voldoende ruimte is op de dansvloer. We  
verdelen de dansers in groepen in verschillende vakken in de zaal. Probeer in ieder vak zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Er is een duidelijke afbakening tussen de groepen en 
deze mogen niet mengen.

 Het advies is om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Dat betekent dat je in de 
danszaal zelf geen mondkapje hoeft te dragen, en in de hal bij voorkeur wel.

 Neem je eigen flesje water mee. Je kunt ook een papieren beker van ons gebruiken; deel deze
niet met andere dansers.

 Je kunt geen gebruik maken van de douches en de kleedkamers.


