
Protocol coronavirus MC Forte

Met ingang van 2 juni worden de individuele muzieklessen van MC Forte hervat.
Onderstaand protocol moet ervoor zorgen dat de kans op besmetting zo klein
mogelijk is.
Alle docenten, leerlingen of andere personen die namens Forte activiteiten
verzorgen, moeten dit protocol in acht nemen.
Uiteraard volgen wij ter voorkomen van besmetting alle richtlijnen van het RIVM.
Voor leerlingen en docenten is een apart protocol gemaakt en bij hen kenbaar gemaakt.

• Wij verzoeken iedereen met klem onderstaande adviezen op te volgen:
• Schud geen handen en voorkom ander lichamelijk contact zoveel mogelijk
• Houd in de openbare ruimtes voor zover mogelijk afstand van elkaar.
• Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
• Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes.
• Was altijd je handen voordat je naar de les gaat.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
• Handalcohol of alcoholgel gebruik je alleen als er geen handenwasgelegenheid is en je handen niet 

zichtbaar of niet voelbaar vuil zijn.

Bij constatering van een besmetting bij u, of een van uw gezinsleden, verzoeken wij u ons dit direct te laten 
weten op 0651208974 en/of via ad@mcforte.nl
Als er bij een bezoeker van een van onze locaties een coronabesmetting is geconstateerd zullen wij 
de betreffende locatie per direct voor 2 dagen sluiten. Indien noodzakelijk zullen ook andere vestigingen 
worden gesloten. Alle docenten/leerlingen zullen hier dan met spoed over geïnformeerd worden. Na 2 
dagen is een eventueel besmettingsgevaar geweken en achten wij de locatie weer geschikt voor de lessen.
Een docent waarbij een Corona-besmetting is geconstateerd zal, conform het landelijke protocol, 10 dagen 
in quarantaine blijven. Alle lessen van die docent zullen dan gedurende die 10 dagen komen te vervallen. In
dat geval zijn de standaard voorwaarden t.a.v. lesuitval van toepassing.

Veiligheidsmaatregelen
• Leerling moet wachten in de hal in een gemarkeerde zone;
• Niemand mag onbegeleid door de algemene ruimte lopen;
• De leerling wordt opgehaald door zijn docent;
• De leerling wordt door de docent begeleid naar de uitgang;
• Er is enige tijd tussen de lessen voor hygiëne maatregelen, de lestijden veranderen niet;
• Instrumenten, microfoons, handgrepen worden, indien van toepassing, na elke les schoongemaakt;
• Handen moeten worden gewassen voordat de leerling de lesruimte betreedt; 

Ontsmettingsmiddelen zijn in bezit van de docent en beschikbaar gesteld door MCForte;
• De richtlijn van 1,5 meter afstand wordt aangehouden;
• Er wordt lesgegeven in ruimtes die voldoende afstand waarborgen tussen docent en leerling;
• Begeleidende ouders mogen niet in het gebouw en moeten buiten wachten;
• Verkouden of koortsige leerlingen laten we niet toe; ook zieke docenten blijven thuis;

Deze maatregelen zijn conform de richtlijnen van het RIVM en het protocol is opgesteld conform de 
adviezen van Cultuurconnectie en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. 


