Regelgeving omtrent Corona VIRUS
AUTO/ MOTORRIJLES & BROMFIETSLES:
De rijschool vraagt voor aanvang van de les de volgende 2
controlevragen:
•
•

Heb jij of iemand in je 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 benauwdheidsklachten?

Mochten één van de bovenstaande vragen met ‘ja’ worden beantwoord, dan gaat
de rijles niet door.

WAS VOOR AANVANG VAN JE RIJLES GOED JE HANDEN!
AUTO:
• Er mogen maximaal 3 personen in de lesauto (incl.
Instructeur).
• Hoest en kucht in je elleboog. Zit ook niet aan je gezicht tijdens
de rijles.
• Na de rijles wordt het voertuig goed geventileerd en
gedesinfecteerd door de instructeur met 70% iso propanol
alcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in
andere vorm.
• Auto leerlingen zijn verplicht om mondkapjes te dragen
tijdens de rijles in de auto. Cursisten moeten zelf zorgdragen
voor deze beschermingsmaterialen.
• Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand
buiten de auto.
• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel
mogelijk gecommuniceerd.
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MOTOR / BROMFIETS:
• De motorkleding wordt gedesinfecteerd voor en na de rijles.
Echter wordt nadrukkelijk aangeraden eigen motorkleding
mee te nemen.
o Niet in het bezit van motorkleding?!:
Meld je bij TT Motoren in Zwolle of Anbergen
Motoren in Slagharen, meld dat je lest bij ons en
ontvang 10% korting bij de aankoop van je
kleding!!!
• De communicatie set, bedieningsmiddelen en aangeraakte
oppervlakken worden voor en na de rijles gedesinfecteerd.
o Er wordt aanbevolen een eigen communicatie oortje bij
ons aan te schaffen, deze kost € 15,• Hoest en kucht in je ellenboog, Zit ook niet aan je gezicht
tijdens de rijles.
• Voor het aantrekken van je eigen motorkleding vragen wij je
dit alvast thuis te doen of buiten de rijschool.
• Al onze activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.
• Wij vermijden onderling contact en houden ten minste
1,5 meter afstand bij het uitleggen van oefeningen en
instructies.
• Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met
de leerling nogmaals doorgenomen.

Ter kennisgeving doorgelezen:
Naam:……………………………………

Datum:……………………………………

Handtekening:

………………………………………………
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