
Coronaprotocol  
 
Praktische maatregelen voor de buitenlessen die gegeven worden door 
vrijwillige natuurschoolgidsen. 
 
We volgen de algemene, landelijke hygiëne richtlijnen. In de praktijk 
van een buitenles ziet dat er als volgt uit: 
 

- We blijven thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38c). 

- We blijven thuis als iemand in ons huishouden koorts heeft (vanaf 38c). 
- We blijven ook thuis als iemand in ons huishouden positief getest is op het coronavirus 

(COVID-19).   Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, blijven we thuis tot 10 dagen na het laatste contact. 

- We niezen en/of hoesten in onze elleboog of in een papieren zakdoekje. 
 

- We houden anderhalve meter afstand. Dat geldt voor alle volwassenen tijdens de buitenles. 
We schudden geen handen.  

- Alle vrijwilligers dragen een hesje waarop staat dat er anderhalve meter afstand gehouden 
moet worden. 

- De aanwijzingen van de natuurschoolgids worden opgevolgd. 
- De Hortus zorgt voor desinfecterende doekjes, gel en wegwerphandschoenen. 
- We gebruiken alleen vooraf schoongemaakte materialen. 
- We gebruiken alleen eigen spullen zoals een eigen drinkflesje. 
- We wassen  vooraf aan de buitenles goed de handen met zeep, minstens 20 seconden. 
- We verlaten na afloop direct de locatie. 

 
Voor de buitenlessen bij Harderbroek geldt dat de groep in tweeën word gesplitst en in de vogelhut 
mag 1 volwassene mee met de kinderen.  
 
Voor de distributie van het lesmateriaal geldt dat de materialen achter de deur van de school, in de 
hal worden afgeleverd en daar ook weer worden opgehaald. Dit om zoveel mogelijk contact te 
vermijden. 
 
In de auto/ bus worden door de chauffeurs mondkapjes gedragen indien ze niet tot hetzelfde 
huishouden behoren. De handen worden gedesinfecteerd met handgel bij het instappen en na afloop 
wordt de auto/bus schoon weg gezet. 
 
 
 
 
 


