
 
Liz Dans Flamenco Corona Protocol / Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen, update 14-10-2020 

 
- houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden 

- hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes, en doe dit niet in de danszaal maar ga naar het toilet, dan 

kun je meteen handen wassen, desinfecteren. 

- Gebruik je Lizdans desinfectie handspray (deze kan ik voor je bijvullen). Of was je handen met water en zeep voor en na 

de les en droog af met een tissue/ papier 

- vermijd het aanraken van je gezicht 

- schud geen handen 

 

- kom 5 minuten voor aanvang van de les aan. De deur is op slot, ik doe steeds 5 minuten van te voren de deur open. En 

sluit de deur weer 5 minuten na je les (er zit steeds 5 minuten tussen de lessen om dit te doen). 

 

- kleed je thuis om, je dansschoenen kun je natuurlijk wel wisselen. 

 
- Draag een mondkapje in de openbare ruimtes van Trias zoals de entree, gang en sanitaire ruimtes, tijdens het dansen 

mag je je mondkapje af doen.  

 

- neem zelf een flesje water of volle bidon mee, maar vullen kan eventueel wel in de foyer of in het toilet. 

 

Lees onderstaande vragen goed door: 

 

Liz Dans Flamenco 

Lizzy Verloop – 06 36111656 



 

Liz Dans Flamenco Corona Protocol / Safety and hygiene rules for everyone: (update 14-10-2020) 

 
- keep one and a half meters (two arm lengths) distance from any other person outside your household 

- cough and sneeze in your elbow and use paper handkerchiefs 

- use the lizdans desinfect handspray (I can refill it for you) of wash your hands with soap and water before 

and after rehearsal. 

- avoid touching your face 

- don't shake hands 

- arrive 5 minutes before the start of the class. I will open the door 5 minutes before class and close it 5 

minutes after class. ( we have 5 minutes between classes). 

- Change your clothes at home, of course you can change your dancing shoes.  

- Wear a mask in the public areas, during dance class you don’t have to wear the mask. 

- bring your own bottle of water 

Please read these questions: 

 

Liz Dans Flamenco 

Lizzy Verloop – 06 36111656 

 


