COVID19 PROTOCOL

De inhoud van dit COVID19 protocol is opgesteld op basis van de maatregelen die door de
Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken
protocol van de Rijksoverheid.
De gezondheid van de studenten, docenten en het onderwijsteam staat in dit protocol
centraal. Doel van dit protocol is dat alle betrokkenen duidelijke informatie hebben over de
wijze waarop de academie het fysieke onderwijs gedeeltelijk weer kan opstarten, zodat alle
partijen op een veilige wijze binnen de richtlijnen op Academie Artemis aanwezig kunnen
zijn.
Het spreekt voor zich dat de maatregelen die zijn genomen door het Kabinet en de
richtlijnen van het RIVM en de GDD altijd moeten worden opgevolgd door alle betrokkenen.
Dit protocol zal indien noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe richtlijnen die zullen
worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen.
Het Protocol betreft de volgende onderwerpen
Algemene RIVM-richtlijnen:
• we houden overal, zowel binnen als buiten de academie, anderhalve meter afstand
van elkaar,
• we wassen onze handen vaak en goed,
• we schudden geen handen,
• we hoesten in onze elleboog,
• we zitten niet aan ons gezicht,
• we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin/woonsituatie, klachten hebben
Wat als je bent besmet met het coronavirus?
• In geval van besmetting met het corona virus breng je de academie daar per mail
onmiddellijk van op de hoogte (amsterdam@academieartemis.nl) en blijf je minimaal
10 dagen thuis.
• De Academie zal overgaan tot de noodverordening die in werking treedt als een
student, docent of medewerker van de academie besmet is met het coronavirus. Alle
betrokkenen worden direct geïnformeerd en de Academie zal vermoedelijk de
deuren tijdelijk moeten sluiten.
Routing naar de hoofdingang academie (alleen voor studenten)
OV
•

je stapt uit op de halte Leidseplein, je passeert de schouwburg aan de rechterkant
en vervolgt je weg rechtdoor op de Lijnbaansgracht langs de Melkweg, totdat de

Lijnbaansgracht over de brug de Raamstraat kruist (rechts). Die ga je in en op het
einde links vind je Academie Artemis op de Prinsengracht 400. Houdt 1,5 m afstand
en zorg ervoor dat er geen opstoppingen ontstaan.
Fiets
•

Zet je fiets op het Raamplein in loop via de Raamstraat naar de academie.

Routing binnen de academie
• Vanaf 08.30 uur is de academie geopend. Ben je (veel) te vroeg? Ga niet bij de deur
staan wachten, maar maak nog even een ommetje.
• Bij binnenkomst was je eerst je handen bij de desinfectiepaal bij de ingang en doe je
je mondkapje op.
• Binnen de academie is de routing duidelijk met zwart/gele bewegwijzering
aangegeven. Blijf niet voor de ingang/uitgang hangen en loop direct door naar
waar je moet zijn.
Protocol gangen/ trappenhuis / toiletten / lift (= openbare ruimte)
• In de gangen en het trappenhuis draag je verplicht een mondkapje.
• De toiletruimte met niet meer dan 2 personen tegelijkertijd bezoeken.
• De lift niet gebruiken, tenzij je door fysieke beperkingen de trap niet kunt nemen.
S.v.p. doorgeven aan de facilitaire dienst. Indien liftgebruik noodzakelijk is, dan met
niet meer dan 1 persoon.
Protocol Leslokaal
• Alle lokalen zijn voorzien van schoonmaak- en hygiënemiddelen.
• Ter bevordering van een goede ventilatie blijven deuren en ramen geopend.
• Bij binnenkomst was je je handen en reinig je de tafel waaraan je gaat zitten met de
daarvoor bestemde middelen.
• Neem je eigen materialen mee (tekenspullen etc.) en deel deze niet met anderen.
• In de leslokalen is voldoende ruimte voor de 1,5 m maatregel en hoef je geen
mondkapje te dragen. Voel je je daar niet prettig bij, dan hou je je mondkapje op.
• Mocht de docent je van minder dan 1,5 m iets willen aanwijzen of duidelijk maken,
dan doen jullie beiden het mondkapje op.
• Tijdens de pauze blijf je op je plaats en pauzeer/lunch je in het klaslokaal. Vooralsnog
is de kantine niet geopend. Zorg ervoor dat je voldoende eten en drinken bij je hebt.
• Aan het einde van de les was je je handen en reinig je de tafel waaraan je hebt
gezeten en andere spullen die je hebt aangeraakt (bijv. een schildersezel).
• Afval gooi je weg in de daarvoor bestemde afvalbakken in het lokaal.
Routing uitgang academie
• Via de aangegeven zwart/gele route verlaat je de academie aan het einde van het
trappenhuis rechtsaf via de tuin en het Raamstraat gebouw. Je komt dan uit op de
Raamstraat waar je al eerder bent langsgelopen op de heenweg.
Van de gehele routing is een filmpje gemaakt, dit ontvang je per mail.
Handhaving
• Gilbert en Same van de Facilitaire dienst en de docenten zorgen in principe voor de
handhaving van het COVID19 protocol.

•
•
•

Er zullen zo spoedig mogelijk per groep/per studiejaar klassenvertegenwoordigers
worden benoemd, die ook een aandeel hebben in de handhaving van het protocol.
Volg altijd de aanwijzingen op van Gilbert/Same, de docenten en de
klassenvertegenwoordigers.
Spreek ook elkaar aan op onveilig/ongewenst gedrag.

Rookvrij
• De academie, inclusief de binnentuin en de directe omgeving, is rookvrij.
Ten slotte
We zijn heel blij dat fysiek onderwijs weer mogelijk is, zij het nog op beperkte schaal. Laten we
er samen alles aan doen om de academie daarvoor blijvend open te houden. Geniet van je
tijd op de academie en let op jezelf en op elkaar!

