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Gmi corona protocol: Blijf en doe veilig! 

• Houd afstand, houd rechts
• Maak ruimte
• Wacht op elkaar

(Aangevuld met de reeds bekende hygiëne regels: geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog, gebruik alleen 
papieren zakdoekjes, weggooien na gebruik, regelmatig handen wassen, toiletdeksel dicht voor doorspoelen.) 

Regels voor veilig les krijgen: 
1. Binnenkomst: bedien bel en deur met een tissue/zakdoek/mouw
2. Gangen: 1,5 meter afstand en rechts houden
3. Ga direct naar je lokaal
4. Desinfecteer je handen en neem een doekje mee uit de witte emmer
5. Ga naar de eerst beschikbare pc plek en blijf daar zitten
6. Desinfecteer met het emmer-doekje je muis, toetsenbord en beeldscherm
7. Leg het doekje achter je pc
8. Zet dan pas je computer aan

De les: Afgezien van dat iedereen op de plek blijft zitten, gaat de les verder op normale wijze door. De 
docent kan je scherm overnemen, je hoeft dus niet van je plek en de docent ook niet.  

MBT de vormgevingslessen: 
• In elk lokaal is er één speciale camera-tafel met een reprocamera op statief. Ben je aan de beurt

dan kun je je werk onder de camera neerleggen en toont het op de beamer. Iedereen kan verder
blijven zitten.

• Of neem je werk digitaal mee als pdf, dan kan de docent het op de beamer tonen.
o Uploaden op leeromgeving,
o Mail naar info@gmi-designschool.nl
o Of op stickie meenemen.

• Neem je eigen etui met teken-, knip en plakspullen mee.
• Printen mag, één voor één, snijden niet. ( dat wordt knippen met je eigen schaar, of thuis snijden.)

Pauze: 
• De kantine is gesloten, blijf zitten en eet op je eigen plek in je lokaal.
• Leg je toetsenbord op de voet van je pc en gebruik het wegwerpbordje.
• Een persoon haalt Koffie, Thee, Chocomel. Water staat al bij je plek.
• Wil je naar buiten? Dat mag, Graag via de kantine naar de achteruitgang.
• Wil je weer naar binnen? Dat kan door de voordeur en je start weer bij regel 1.
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Toilet bezoek: 

• Toiletbezoek: één voor één en help elkaar met ruimte houden. 
• Doortrekken svp met de deksel van de toiletpot dicht. 
• Handen wassen! Er is zeep, er zijn wegwerphanddoekjes. 
• Deuren openlaten svp. 

Gangen en kantine: 
• In de gangen zijn 1,5 m strepen aangebracht, houd je daaraan. 
• Houd rechts in de gangen. 
• Geef elkaar de ruimte, wacht op elkaar. 
• Verblijf niet in de kantine, deze is gesloten. 
• Kruizen in de kantine zijn 1,5 m afstand, kies zelf een veilige route naar toilet en terug. 
• Denk ook aan andere gebruikers van het pand. 
• Ondervind je problemen, meld het aan de receptie van Gmi. 

Ventilatie lokalen: 
• De algemene ventilatie blijft dag en nacht en ook in het weekend aan 
• Zoveel mogelijk raam of raamventilatie open 
• Deuren lokalen open laten tijdens de lessen 

Gmi receptie: 
• Max één persoon in de receptie of bij de printer. 
• Niet voorbij de balie komen. 
• Dus ook geen eten in de koelkast zetten of eruit pakken. 
• Verder geen kopjes, bestek of andere zaken uit de kast halen. 

 
Over het algemeen:  
Blijf thuis bij gezondheidsklachten. 
Vragen? Neem contact op: info@gmi-designschool.nl of bel: 020 – 346 30 90 
 
 
Denk aan jezelf, elkaar en ook aan ons! 
 
We hopen dat we met deze maatregelen jullie een zo veilig mogelijke omgeving scheppen om je 
studie in te kunnen vervolgen. Mochten omstandigheden wijzigen dan wijzigt indien noodzakelijk 
ook het protocol. 
 
Anne Vossen, 
Opleidingsmanager Gmi designschool. 
Amsterdam: 26-5-2020 
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