
 

Preventieve maatregelen 

 

Het Coronavirus (COVID-2019) heeft zich ondertussen verspreid in verschillende Europese landen. 

Tot nu toe is er in Vlaanderen echter geen reden tot paniek. Net zoals jullie zijn ook wij als 

dansschool wel waakzaam in verband met mogelijke besmetting met het virus. 

Wij volgen het advies van de Vlaamse scholen en het Departement Onderwijs 

Basisregel: wie geen symptomen heeft, kan komen dansen! 

Als iemand symptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) vertoont, blijft hij/zij best thuis 

en contacteert de huisarts. 

Graag vestigen we de aandacht op nodige preventieve maatregelen treffen om zo de 

verspreiding van griep-, Corona- of andere virussen te voorkomen: 

1. Was je handen regelmatig en grondig (40 tot 60 seconden.) met water en 

zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat. 

Aan alle toiletten is zeep voorzien. 

2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant 

van je elleboog. 

3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een 

afsluitbare vuilnisbak (kleedkamer). 

4. Vermijd om handen te geven. 

5. Vermijd nauw contact met personen met symptomen van 

luchtwegaandoeningen. 

6. Ons gebouw wordt goed geventileerd en de lucht gefilterd, dus geen 

paniek hier. 

7. Blijf zeker thuis als je ziek bent. 

8. Kom je terug uit risicogebied, controleer dan tweemaal per dag je 

lichaamstemperatuur. Blijf thuis van zodra je koorts maakt en contacteer je 

huisarts. 

Mondmaskers dragen in de dansles heeft geen enkele meerwaarde. Dat heeft alleen zin in 

ziekenhuizen waar patiënten met het Corona-virus verzorgd worden en in laboratoria waar het 

lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. 

Dit alles betekent ook dat alle geplande activiteiten doorgaan zoals voorzien. Indien de 

maatregelen in verband met het Coronavirus zouden wijzigen dan zullen wij met u contact 

opnemen. Wij volgen rechtstreeks informatie van het Departement Onderwijs en van het 

Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid, wij steunen hierbij dus niet op berichten 

uit de media. 

 


