
Rijschool FOKKE 

Maatregelen  COVID-19 

Voor de leerling: 

Schud geen handen 

Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site 

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid/loopneus/niezen/keelpijn/lichte hoest/verhoging ( tot 38 C ) 

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft ( vanaf 38 C ) en/of benauwdheids klachten 

Was voorafgaand aan de afspraak je handen met zeep, min. 20 seconden 

Houd 1,5 meter afstand tot elkaar buiten de auto 

De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de rijles wordt vastgesteld dat zowel leerlingen 
als huisgenoten geen klachten hebben die passen bij COVID-19 

Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende twee controlevragen te worden 
gesteld: 

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagende diagnose Covid-19 gehad? 

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, 
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheids klachten? 

Worden beide vragen met "nee"beantwoord, dan kan de les starten 

Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes 
te dragen en handschoenen 

Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen 



Voor de instructeur: 

Informatie over werkwijze ivm COVID-19 voor leerlingen wordt zichtbaar gemaakt op de website en in 
het lesvoertuig 

Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon 

Maak contactoppervlakken en aanraakpunten ( deurhendels, versnellingspook, handrem, spiegels, 
hoofdsteun, sluitingveiligheidsgordel, stoelknoppen, etc. ) in de lesauto voor en na elke leerling 
schoon 

Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, en 
na het schoonmaken 

Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papierenzakdoekjes mee 

Neem afsluitbare afvalzakjes mee in het lesvoertuig en laat de leerling na afloop van de les deze 
meenemen en weggooien 

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, of verhoging 

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheids klachten  


