
 
 
(English below) 
 
Covid 19-maatregelen tijdens de zomerstage 17-21 augustus 2020 
 
We creëren tijdens de zomerstage een veilige omgeving voor de lessen en individuele studie. Daarbij 
hebben we ons gebaseerd op internationale onderzoeksresultaten en de inbreng van instrument- en 
veiligheidsexperts. 
 
De zomerstage beperkt zich tot de individuele lessen. Het slotconcert en de kamermuzieklessen gaan 
uit veiligheidsoverwegingen niet door. 
 
Afspraken bij het betreden van de Campus 

1. Iedereen betreedt het gebouw langs de hoofdingang (Desguinlei). 
2. Mondmaskers zijn verplicht als je je verplaatst in het gebouw. 
3. Je meldt je aan bij de collega van het onthaal die aan de ingang zit. 
4. Je wast je handen aan de mobiele wasbak of gebruikt de handgel die beschikbaar is. 
5. Je volgt de aangeduide flow in het gebouw en begeeft je onmiddellijk naar het leslokaal. 
6. De deurklinken en de leslokalen worden op regelmatige basis gepoetst en ontsmet, maar je 

probeert toch zo weinig mogelijk zaken aan te raken. 
7. Je verlaat het lokaal zo weinig mogelijk. Indien je tussendoor toch het lokaal verlaat, zorg je 

dat je je handen wast of ontsmet. 
8. Je verlaat na afloop van je activiteit meteen het lokaal en meldt je af bij het onthaal aan de 

uitgang. 
9. Voor je vertrekt was je je handen aan de mobiele wasbak of je gebruikt de handgel. 
 

Afspraken tijdens de lessen in de klassen 
1. Voor de één-op-één lessen bevinden de docenten zich op ruime afstand van de studenten. 

Bij zangers en blazers: min. 4 à 5 meter, bij de andere instrumenten:  min. 1,5 a 2 meter. 
2. Voor de lessen met blazers werken we uit veiligheid met een U-vormige draagconstructie 

met plastiek rond de musicus. 
3. Voor de pianisten stellen we zachte waszeep en wegwerpdoekjes ter beschikking om het 

klavier te poetsen voor en na de speelbeurt, daarnaast gebruiken deze musici 
desinfecterende handgels of wassen ze grondig hun handen voor en na de les. We 
ontsmetten de klavierinstrumenten niet: deze materialen verdragen geen alcohol. Pianisten 
dragen een mondmasker bij het bespelen van het instrument tijdens de les.  

4. Tussen elke les zal een pauze voorzien worden, waarbij het lokaal maximaal verlucht wordt. 
 

Lunch 
Het Studentenrestaurant Club Cons is gesloten. Iedereen brengt zelf eten en drank mee. De 
automaten zijn leeg. Lunchen kan enkel in de tuin. 
 
Na afloop 
Ben je op de campus geweest en nadien (tot 14 dagen na het bezoek aan de campus) blijkt dat je 
positief bent getest, breng dan de AP-infolijn op de hoogte via +32 3 220 59 99. 
 
 

 
 
 



 
 
Covid 19 measures during the summer internship 17-21 August 2020 
 
During the summer internship we create a safe environment for the lessons and individual study. In 
doing so, we have based ourselves on international research results and the input of instrument and 
safety experts. 
 
The summer internship is limited to the individual lessons. For safety reasons, the final concert and 
the chamber music lessons will not take place. 
 
When entering the Campus 

1. Everyone enters the building along the main entrance (Desguinlei). 
2. Mouth masks are mandatory if you move inside the building. 
3. You register with the colleague at the entrance. 
4. You wash your hands at the mobile sink or use the disinfection gel. 
5. You follow the indicated flow in the building and immediately go to the classroom. 
6. The door handles and the classrooms are cleaned and disinfected on a regular basis, but 

you still try to touch as few things as possible. 
7. You leave the classroom as little as possible. If you do leave the classroom in the 

meantime, make sure you wash or disinfect your hands. 
8. At the end of your activity, you leave the room immediately and register again at the 

reception desk at the exit. 
9. Before you leave, you wash your hands at the mobile washbasin or use the disinfection 

gel. 
 
During the classes 

1. For the one-to-one lessons, the teachers keep distance from the students. For singers 
and wind instruments: min. 4 to 5 meters, for the other instruments: min. 1,5 to 2 
meters. 

2. For the lessons to wind instruments, we use a U-shaped support construction with plastic 
around the musician for safety reasons. 

3. For the pianists we provide soft washing soap and disposable wipes to polish the 
keyboard before and after playing. In addition, these musicians use disinfecting gel or 
wash their hands thoroughly before and after the lesson. We do not disinfect the 
keyboard instruments: these materials do not tolerate alcohol. Pianists wear a mouth 
mask when playing the instrument during the classes.  

4. There will be a break between each lesson, during which the room will be ventilated as 
much as possible. 

 
Lunch 
The Student Restaurant Club Cons is closed. Everyone brings their own food and drinks. The vending 
machines are empty. Lunch can only be taken in the garden. 
 
Afterwards 
If you have been on the campus and it turns out (up to 14 days after your visit to the campus) that 
you have tested positive, please notify the AP info line via +32 3 220 59 99. 
 


