Veiligheidsmaatregelen COVID – 19
10-5-2020

We vinden het heel fijn om als rijschool jou weer te kunnen begeleiden naar je rijbewijs,
maar dit willen we natuurlijk wel zo veilig mogelijk doen. Aangezien het voor ons als
rijschool niet mogelijk is om te voldoen aan de regel om 1,5 m afstand te houden is
lesgeven alleen weer toegestaan als we ons aan bepaalde maatregelen houden. Deze
hebben we onderstaand samengevat.
Dankjewel dat ook jij hierin meewerkt! Samen gaan we ervoor zorgen dat we een zo veilig
mogelijke weg volgen naar jouw rijbewijs.
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Was voordat je naar de auto gaat je handen grondig met water en zeep.
Als je onverwacht moet niezen, kuchen of hoesten doe dit dan ajb in je elleboog of
mouw.
Voorafgaand aan de les worden je twee vragen gesteld: (1) Heb jij of iemand
anders in je huishouden in de afgelopen 14 dagen corona gehad? (2) Heb jij of
iemand anders in je huishouden de afgelopen 24 uur last gehad van koorts,
hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Alleen als je op beide vragen 'Nee' kan beantwoorden gaat de les door.
Laat het dus ajb op tijd weten als je denkt dat de les niet door kan gaan.
Ook jouw instructeur zal beide vragen met 'Nee'' moeten kunnen beantwoorden.
In de lesauto zitten alleen de leerling en de instructeur. Je wordt dus eerst thuis
afgezet, daarna halen we pas weer de volgende leerling op.
Na elke les wordt de auto gedesinfecteerd en ten minste 10 minuten doorgelucht.
Gebruik van ventilatie en airco tijdens de rijles worden beperkt om luchtcirculatie
tegen te gaan.
Wil je gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapje en
handschoenen is dit mogelijk. Maar volgens de richtlijnen moet je deze dan zelf
meenemen.
Wij vermijden elk fysiek contact. We kunnen je dus helaas niet begroeten met een
hand.
Waar mogelijk wordt de uitleg en bespreking van de les buiten de auto op 1,5 m
afstand gegeven. Maar wanneer we in de auto iets moeten uitleggen blijft de
leerling en de leraar naar voren kijken om overdracht van het virus te voorkomen.

Bedankt voor je medewerking!
We hopen je ondanks de maatregelen toch op een fijne manier naar je rijbewijs te
begeleiden.
Jouw instructeur,
Gert van Laarhoven

