
 

 
 
 
 
Veilig op les bij Trias 
Vanaf woensdag 19 mei 2021 hervat Trias de lessen in het gebouw. 
Cursussen: muziek, dans, theater, musical, nieuwe media,  tekenen & schilderen en fashion. 
 
Voor cursisten van 18 jaar en ouder gelden nog beperkingen qua aantal cursisten in een groep. 
Hierover worden deze cursisten apart geïnformeerd. 
 
Het hervatten van de lessen in het gebouw doen we veilig met behulp van de maatregelen die in dit 
document staan samengevat. Een uitgebreid officieel protocol is beschikbaar op aanvraag.  
 
Maatregelen veilig op les bij Trias  
Richtlijnen en maatregelen RIVM  
 
Trias houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, deze zijn:  

• Ouders blijven buiten: vermijd drukte bij de ingang van Trias. 
• Cursisten worden door Trias naar binnen en buiten gebracht. 
• Iedereen desinfecteert buiten de handen bij aankomst. 
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• We wassen onze handen vaak en goed en we schudden geen handen. 
• We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes. 
• we zitten niet aan ons gezicht  
• we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.  
• er geldt in de gangen een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. 

 
RIVM stelt de volgende hygiënemaatregelen die op de locatie aanwezig moeten zijn.  
Bij de entree is beschikbaar: 

• desinfecterende handgel  
• handalcohol 

 
In elke lesruimte en in elk kantoor is beschikbaar: 

• papieren handdoekjes  
• vochtige reinigingsdoekjes  
• sprayfles handalcohol 

 
Algemene regels Trias 

• Iedereen desinfecteert buiten de handen bij aankomst.  
• Bij verkoudheid/koorts/griep/hoesten mogen leerlingen, docenten en overige medewerkers 

NIET naar Trias of Theater Ludens komen.  
 

Maatregelen in het gebouw  
• Docenten kunnen gebruik maken van het toilet.  
• Kinderen gaan voor de les thuis naar het toilet, maar mogen indien nodig gebruik maken van 

aangewezen kindertoiletten. 
• Iedereen volgt de aangewezen looproute. 
• Op trappen geldt eenrichtingsverkeer. 


