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Hygiene-Vorschriften: Kulturtreff in Coronazeiten – Mai 2022
1. Wer den Kulturtreff benutzt – für Unterricht, Beratung, Treffen jeglicher Art – ist für die Einhaltung der
Hygiene-Vorschriften verantwortlich.
2. Für Unterricht gilt mindestens der jeweils aktuelle Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Schule.
Bei sonstigen Treffen gilt mindestens die jeweils gültige niedersächsische Coronaschutz Verordnung.
Darüber hinaus gilt im Kulturtreff weiterhin die 2G+-Regel. Teilnehmer*innen von Treffen und
Veranstaltungen müssen sich regelmäßig einem Schnelltest unterziehen.
3. Es dürfen sich nicht mehr als 25 Personen im Kulturtreff aufhalten. Nur so ist ein Abstand von 1,50 m
zwischen Personen zu gewährleisten.
4. Die Vorgaben zu Handhygiene und Abstand sind weiterhin zu beachten.
Die AHA+L Regel ist zu beachten: Abstand – Handhygiene – Maske + Lüften.
5. Textil-Handtücher und Putzlappen sollen nicht verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass Geschirr
und Besteck ausschließlich in der Spülmaschine gereinigt werden.
6. Die Tische im Unterrichtsraum sind so zu stellen, dass die jeweils geltenden Abstands-Vorschriften beachtet
sind.
7. Die für Unterricht / Beratung / Treffen Verantwortlichen führen für ihre Veranstaltung eine
Anwesenheitsliste, die ggf. dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden kann.
8. Die für Unterricht / Beratung / Treffen Verantwortlichen sorgen bitte
-

für regelmäßigen Luftaustausch durch Querlüften und Verwendung des Ventilators
oberhalb der hinteren Eingangstür,
für die Einhaltung von AHA+L Regel, Handhygiene- und Abstandsvorschriften, für
die Leerung der Papierkörbe und Mülleimer.

9. Die für Unterricht / Beratung / Treffen Verantwortlichen stellen sicher, dass vor und nach ihrer
Veranstaltung die Flächen desinfiziert sind, die durch die Teilnehmer*innen berührt werden. Das sind u. a.:
- Tischflächen und Kanten,
- Wasserhähne,
- Stuhllehnen,
- Betätigungsplatte der Spülkästen,
- Lichtschalter
- …
- Türklinken,
10. Wer die Toilette benutzt, ist gehalten, vor und nach dem Toilettengang die Brille zu desinfizieren.
Flächendesinfektionsmittel steht zur Verfügung.
Beschlossen vom Vorstand von WiL am 19.04.22

Für die ab Mai 2022 laufenden Sprachkurse gilt bis auf Weiteres die 3G-Regel.
Beschlossen am 05.05.22
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Правила гігієни: Культурна зустріч у коронаві часи – травень 2022 року
1. Кожен, хто використовує Kulturtreff - для уроків, порад, зустрічей будь-якого роду - несе
відповідальність за дотримання правил гігієни.
2. Принаймні нинішній план гігієни нижньої Саксонії Co ¬rona Schule застосовується до
уроків. На інших зустрічах застосовується принаймні застосовний Указ про захист корони
Нижньої Саксонії. .
Крім того, правило 2G+ продовжує застосовуватися в Kulturtreff. Учасники зустрічей і
заходів повинні регулярно проходити експрес-тест.
3. У Kulturtreff може перебувати не більше 25 осіб. Тільки так можна забезпечити відстань
в 1,50 м між людьми.
4. Вимоги до гігієни рук і дистанції повинні дотримуватися і надалі.
Необхідно дотримуватися правила AHA+L: дистанція – гігієна рук – маска + вентиляція.
5. Текстильні рушники та тканини для чищення використовувати не слід. Необхідно
подбати про те, щоб посуд і столові прибори були виключені.
6.
Столи в класі повинні розташовуватися таким чином, щоб дотримувалися
застосовних правил дистанції.
7.
Відповідальні за викладання / консультування / збори ведуть список відвідуваності
свого заходу, який може бути доступний в медичному кабінеті, якщо це необхідно. dem.
8.
Будь ласка, подбайте про тих, хто відповідає за навчання / поради / зустрічі - для
регулярного повітрообміну шляхом поперечної вентиляції і використання вентилятора над
задніми вхідними дверима,
- за дотримання правил AHA+L, гігієни рук та дистанції,
- для спорожнення сміттєвих баків і сміттєвих баків.
9. Відповідальні за навчання / консультування / збори гарантують, що до і після їх заходу
ділянки, до яких торкаються учасники, дезінфікуються. Це, серед іншого::
- поверхні і краї столу,
- спинки стільця,
- Вимикач світла
- дверні ручки,
- крани,
- змивна пластина цистерн,
-...
10. Кожен, хто користується туалетом, зобов'язаний дезінфікувати окуляри до і після
походу в туалет. Доступний дезінфікуючий засіб для покриття.
Прийнято Радою директорів WiL від 19. 04. 22
Для мовних курсів, які курсують з травня 2022 року, правило 3G діє до
подальшого повідомлення. Прийнята 05. 05. 22
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