
 

Protocol Covid-19 dansgroepen – Oro Vereniging voor Werelddans – 16 september 2020 

Protocol Covid-19 
ten bate van het hervatten van de dansgroepen 

Oro, Vereniging voor Werelddans 
 
Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, het basisprotocol Danssector (versie 
4 juli 2020) en de Noodverordening Veiligheidsregio Kennemerland (ingaand 21 augustus 
2020). Het protocol is ter kennisgeving gestuurd aan SportSupport en de zaalverhuurders. 

 
Algemeen zijn deze regels van kracht: 
• Hygiënemaatregelen 

o Was na binnenkomst je handen met zeep of met handdesinfectiemiddel (niet allebei 
doen, dat is erg slecht voor je huid); 

o Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog; 
o Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten, gooi die meteen weg; 
o Was je handen voor je weer gaat dansen na hoest/nies en neus snuiten. 

• Afstand en ruimte geven 
o Docent en dansers houden altijd minimaal 1,5 meter afstand tot mensen die niet 

tot hun gezin/huishouden behoren; 
o Hou (zo veel mogelijk) 1,5 m afstand tijdens omkleden en schoenen wisselen; 
o Wacht buiten (en niet met zijn allen in een halletje)  als je nog niet de zaal in kunt; 
o Kom niet te vroeg; 
o Ga meteen na de les weg of ga naar buiten als je wilt napraten; 
o Zorg dat je ook bij toiletbezoek voldoende ruimte geeft aan elkaar, wacht buiten de 

toiletruimte als er al iemand aanwezig is. 
• Voorzorgsmaatregelen Gezondheidscontrole: thuisblijven is verplicht … 

o bij milde klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, hooikoorts, koorts); 
o bij dezelfde milde klachten van een huisgenoot; 
o als je COVID-19 hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de 

afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 
o als je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner hebt met COVID-19 (vastgesteld 

met een laboratoriumtest) en je korter dan 10 dagen geleden contact hebt gehad 
met deze persoon terwijl hij/zij nog klachten had; 

o als je in quarantaine bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie 
het COVID-19 is vastgesteld of uit een gebied met code oranje of rood komt. 

•  Uitzondering bij milde klachten: als je milde klachten hebt maar negatief getest bent op 
Covid-19 en sinds die test geen nieuwe klachten hebt gekregen en de klachten niet erger 
zijn geworden, dan mag je wel komen dansen. Hou in dat geval geen handen vast.  

• Leden melden bij het bestuur via info@orodans.nl of 023-5332427 als zij op de groep 
geweest zijn en onverhoopt toch COVID-19 blijken te hebben. Oro meldt bij de GGD als 
er meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) in een groep is. 

 
Specifiek voor Oro  zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Tijdens het dansen 

o In kring, rij of met een partner is contact noodzakelijk om te kunnen dansen en 
geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. (zie Kunstbeoefening: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven ); 

o Lichamelijk contact is toegestaan als dit noodzakelijk is (zoals handen geven tijdens 
het dansen); 

o Let op: dichter bij elkaar staan en lichamelijk contact is toegestaan, maar niet 
verplicht: leden die dit toch niet prettig vinden, krijgen de ruimte om los te 
dansen; 

o Meezingen en roepen bij het dansen is niet toegestaan; 
o Als het voor de uitoefening van het dansen niet noodzakelijk is om van partners te 

wisselen is dit op basis van de huidige regelgeving niet toegestaan. Bij Werelddans 
zijn er veel dansen waarbij het wel noodzakelijk is om van partner te wisselen. 
Echter raadt Oro aan om voorlopig geen dansen met doorschuiven of ketting te 
doen. Docent en groep kunnen hier afspraken over maken. 
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• Tijdens de les 
o De dansdocent houdt bij wie aanwezig zijn op de groep. Oro zorgt voor de 

gebruikelijke presentielijsten; 
o Neem eigen drinken mee voor in de pauze; 
o Als er niet gedanst wordt, geldt weer afstand houden; 
o Indien aanwezig staan de stoelen op 1,5 m afstand. 

 
• Logistiek zalen en groepen 

o Voor alle zalen geldt, dat zij groot genoeg zijn voor het aantal leden van de 
groepen; 

o Ventilatie aan en/of ramen open; 
o Vermijdt zo veel mogelijk dat leden van afzonderlijke groepen met elkaar in contact 

komen en dat looplijnen bij aankomst en vertrek kruisen; 
o HZW MBvO:  

§ gewone ingang en loop door naar de zaal; 
§ niet met meer dan 6 mensen in het halletje; 
§ laat jas/tas/schoenen bij je stoel in de zaal; 
§ vertrek via de gewone ingang. 

o Gymzaal Eemstraat Israëlisch: 
§ Isr1: Gewone ingang en trap op naar de kleedkamer boven; 
§ Laat hier je jas/tas/schoenen achter en via de andere deur van de kleedruimte 

naar de zaal gaan; 
§ Na de les meteen naar de kleedkamer boven gaan; 
§ Wachten met weggaan door de gewone ingang tot Isr2 in de kleedkamer 

beneden is; 
§ Isr2: gewone ingang en doorlopen naar de kleedkamer beneden; 
§ Laat hier je jas/tas/schoenen achter en via de andere deur van de kleedkamer  

naar de zaal gaan; 
§ Wachten in de kleedkamer beneden tot Isr1 uit de zaal is; 
§ Na de les omkleden en vertrekken door de gewone ingang. 

o HZW Internationaal: 
§ Di1: gewone ingang en door de zaal via de terrasdeuren en de nooduitgang 

naar de garderobe naast het podium. Hier laat je jas/tas/schoenen.  
§ Er kunnen 6 mensen gelijktijdig in, wacht in de zaal of op het binnenplaatsje 

tot er ruimte is; 
§ Ga via de deur naast het podium naar de zaal; 
§ Na de les meteen naar de garderobe, wacht tot er ruimte is.  
§ Ga zo gauw mogelijk naar buiten via de nooduitgang naar het binnenplaatsje, 

vertrek via de poort en loop om het gebouw heen naar voren; 
§ Di2: gewone ingang en omkleden in het halletje (of in het keukentje), 

eventueel buiten wachten tot je de zaal in kan; 
§ Niet meer dan 6 mensen gelijktijdig in het halletje (en nogmaals 6 in het 

keukentje); 
§ Ga pas de zaal in als (bijna) alle leden van Di1 de garderobe in kunnen; 
§ Vertrek via de gewone ingang. 

o Gymzaal Eemstraat Internationaal: 
§ Wo: gewone ingang voor aankomst en vertrek; 
§ Omkleden in de kleedruimte beneden. 
§ Blijf in de kleedruimte tot iedereen aanwezig is en ga gezamenlijk naar de zaal. 

o Ringvaart Line Dance en Internationaal: 
§ Volg de looproute, die Dock heeft aangegeven; 
§ Laat jas/tas/schoenen bij je stoel in de zaal; 
§ Geef eventuele andere gebruikers van het gebouw voldoende ruimte bij 

aankomst en vertrek, wacht buiten of in de zaal tot de looproute vrij is. 
 
 

 
 


