
 
 

Voorlopige corona- protocollen “PATH - Praktische AutoTheorie Haarlem” 

13 mei 2020 

 

Voorafgaand aan de les: 

a. Deur(krukken), tafel, serviesgoed, laptop en beschikbaar gezichtsmasker worden 

schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

Wij desinfecteren met een geschikt desinfectiemiddel alle aanraakpunten, zoals 

vernoemd in (a). 

Als ]e ziet, dat er per ongeluk iets wordt overgeslagen meld dat dan direct, dan 

desinfecteren we dat alsnog. 

b. De leerling wordt vóóraf (liefst telefonisch) de volgende 2 controlevragen gesteld: 

◈ Heb jij - of heeft iemand in jouw huishouden - in de afgelopen 14 dagen de 

diagnose COVID19 gehad? 

◈ Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, 

hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidklachten? 

Als het antwoord op beide vragen NEE is dan kan de les doorgaan. 

 

Bij aanvang van de les 

a. Er is desinfecterende gel aanwezig. Gebruik deze. 

b. Er is een gedesinfecteerd gezichtsmasker aanwezig. 

c. Als je het wilt kun je ook een eenvoudig mondkapje (minimaal 2-laags) dragen. 

d. Handschoentjes mogen ook gedragen worden. 

e. b, c en d worden geadviseerd, maar zijn niet verplicht. 

f. Voor handschoenen en mondkapjes dien je zelf zorg dragen. 

g. Er worden geen handen geschud. 

 

In het algemeen geldt: 

◈ Blijf thuis, als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden). 

◈ Blijf thuis, als iemand in jouw huis koorts heeft (of benauwdheidklachten). 

◈ Ook als een (van deze) klacht (-en) zich bij jou of bij iemand In je naaste omgeving zich 

openbaart, zeg dan tijdig je les af! Dat mag kosteloos. 

◈ Was direct voorafgaand aan je les je handen goed met zeep, minimaal 20 seconden. 

Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes voor het afdrogen van je handen. Raak 

daarna zo min mogelijk nog dingen aan! 

◈ Vermijd het openbaar vervoer. 

◈ Ga vlak voor je naar de les gaat nog even naar het toilet. Er zijn uiteraard sanitaire 

voorzieningen, maar dit brengt toch weer extra risico’s met zich mee. 



Praktische invulling van de theorielessen: 

◈ Het is verboden, met meer dan 2 personen aan de les deel te nemen. 

◈ Tussen de lessen In wordt voor het wisselen circa 30 minuten extra tijd gepland (voor 

het reinigen en desinfecteren van de leerplek). 

◈ Houd minimaal 1,5 meter afstand! Geef elkaar die ruimte.  

◈ Stel je asjeblieft flexibel op. Deze situatie vraagt om enorme gewenning en we moeten 

er samen iets van maken. 

 

Lesafspraken: 

Vanaf maandag 11 mei geldt, dat de afgesproken lestijden als richttijd moeten worden gezien. 

Houd rekening met enige uitloop i.v.m. alle nieuwe protocollen. 

Als de begintijd van Je les meer dan 15 minuten vertraagd, krijg je daarover tijdig een 

Whatsapp. 

Houd ook rekening met Je eigen afspraken. Plan die dus niet direct aansluitend aan je les een 

andere afspraak. 

Als Je rijles later begint zal die natuurlijk ook later eindigen, of gecompenseerd worden op een 

ander moment. 

 

Tot slot: 

Afspraken kunnen worden verzet of afgezegd. 

Gaandeweg de ontwikkelingen zullen we ons moeten aanpassen en zullen protocollen moeten 

worden aangepast. 

Wij zullen de leerlingen daarbij helpen en zij dat ook doen dan komen we een heel eind. 

 

 

Laten we samen voor een gezonde samenleving gaan. 
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