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CORONA PROTOCOL HOVO BRABANT
Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig 
mogelijk de colleges te kunnen volgen:

Klachten:
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Bij verschijnselen van COVID-19: aanhoudend hoesten, verkoudheid, koorts 
en verlies van reuk en smaak, of als een huisgenoot klachten heeft en of positief getest is, komt u niet naar 
college.

Mondkapje verplicht
HOVO Brabant volgt en hanteert de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat het dragen van mondkapjes 
vanaf 13 oktober verplicht is op de leslocaties. Wij verzoeken al onze cursisten en docenten deze mee te 
nemen naar de leslocatie en bij binnenkomst op te zetten. Het niet-medische mondkapje kan af wanneer u 
heeft plaatsgenomen op uw zitplaats.

Voor aanvang:
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen.
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn 
mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Tijdens de les:
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn 
mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Pauze:
Tijdens de colleges is voorzien in een pauze van een kwartier. Beperk uw bewegingen zoveel mogelijk en geef 
elkaar de ruimte.

Na afloop:
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is.

De docent:
Uw docent blijft ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verschijnselen van COVID-19 heeft óf iemand 
in zijn/haar huishouden klachten heeft, dan gaat het college niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte 
gesteld.

Hygiëne:
Gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst. Was uw handen goed en vaak en kom niet aan uw gezicht 
met uw handen. Schud geen handen en nies en hoest zachtjes in uw elleboog. Maak gebruik van papieren 
zakdoekjes.

Groepsgrootte:
De overheid schrijft een maximale groepsgrootte van 30 mensen, inclusief docent. Bij groepen die groter zijn 
dan 30 wordt de groep gesplitst. Om de week kunt u naar college komen, de andere week volgt u het college 
thuis via een livestream.

Liftgebruik:
Beperk het gebruik van de lift en neem zoveel mogelijk de trap indien uw fysieke toestand dit toelaat. Zorg ook 
in de lift voor minimaal 1,5 meter afstand. Als dat niet mogelijk is, is slechts 1 persoon in de lift toegestaan.


