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Protocol bezoekers Taal aan Zee 
 

De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers staat voorop. Voorzichtigheid blijft 

geboden, dus we houden ons nog steeds aan de algemene coronamaatregelen van 

Rijksoverheid. 

 

 Blijf thuis bij klachten. Kom niet naar Taal aan Zee. Doe een zelftest. Is de 

uitslag positief? Laat je ook testen bij de GGD. 

 

Bij Taal aan Zee 

 Een medisch mondkapje of wegwerpmondkapje is verplicht bij verplaatsing in 

het gebouw en in de lokalen.  

 In het lokaal zelf adviseren we ook iedereen die zit of staat het mondkapje 

zoveel mogelijk op te houden. Je kunt hier wel van afwijken als je aan het 

woord bent en door het mondkapje onvoldoende verstaanbaar bent.   

 We zetten zoveel mogelijk de deuren en ramen in de lokalen open. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 We schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van 

anderen. 

 Iedereen die naar school komt doet regelmatig een zelftest. 

 Desinfecteer je handen bij de ingang van Taal aan Zee (5e etage).  

 Heb je een afspraak? Meld je bij de receptie op de 5e etage. 

 Heb je les? Ga direct naar je lokaal. 

 De kantine voor cursisten blijft buiten gebruik. 

 Ga na afloop direct naar huis.  

 Er is eenrichtingsverkeer bij Taal aan Zee. Je verlaat Taal aan Zee niet meer via 

de hoofdingang, maar via het trappenhuis aan de andere kant van de gang. Je 

kunt daar met de trap naar beneden of de lift nemen. De route staat duidelijk 

aangegeven. 

 Er is voorlopig nog geen spreekuur voor nieuwe cursisten. 

 Vergaderingen en andere overleggen vinden zoveel mogelijk online plaats.  

 

Heb je geen afspraak of les en wil je langskomen?  

 Neem dan eerst contact op: 070-3456005 of info@taalaanzee.nl.  

Dank je wel 
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