organisatie LOTUS
LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS

Coronaprotocol lesavonden en bijeenkomsten
Op basis van de op 6 mei jl. aangekondigde versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het
Coronavirus heeft de organisatie LOTUS besloten dat per 1 september de lessen en bijscholingen
weer van start mogen gaan, vooropgesteld dat aan onderstaande voorwaarden kan worden voldaan:


Men moet 1,5 meter afstand houden van elkaar.



De gebruikte lesruimte moet voldoende groot zijn, om die afstand te kunnen garanderen. Er
mogen zoveel cursisten in één ruimte aanwezig zijn dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd
kan worden met een maximum van 30 personen.



Als een leslocatie is voorzien van meerdere ruimtes, dan mogen meerdere groepen gevormd
worden, zolang maar aan de voorwaarden voldaan kan worden.



De leslocatie moet faciliteiten bieden om makkelijk de handen te kunnen wassen. Kijk voor
informatie over het handenwassen op de website van het RIVM.



Ieder LOTUSslachtoffer zit aan een eigen tafel en de tafels staan op 3 meter afstand van
elkaar zodat de instructeur zonder problemen tussen de tafels door kan lopen.



Fysiek contact is niet toegestaan. Grimeren mag alleen op het eigen lichaam. Grimeren op
een pop mag, als dat nodig is om de grime te beoordelen.



Ziektes uitbeelden en acteren is geen probleem. De beoordeling vindt plaats op tenminste
1,5 meter afstand van elkaar.



Spel en tegenspel mag alleen op 1,5 meter afstand van elkaar.



Bij het binnenkomen vraagt de (kring)instructeur naar klachten van verkoudheid, hoesten of
koorts. Heb je deze klachten, dan is het niet toegestaan om de les bij te wonen. Ook bij
kortademigheid of koorts van huisgenoten blijf je thuis en is het niet toegestaan de les bij te
wonen.

Meer informatie vind je op de website van de organisatie LOTUS.
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De organisatie LOTUS volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft bovenstaande richtlijnen daarop
gebaseerd. Kijk voor de meest recente richtlijnen en adviezen over Corona altijd op de website van
het RIVM.
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