
 

 
 

 

Hygiënische maatregelen bij praktijklessen  

Wat wordt er van jou verwacht als leerling cat. BE-C-D-CE-DE 

Voor je naar de rijschool komt 

• Breng je eigen balpen mee 

• Breng je vers mondmasker mee (+ een reserve mondmasker). 

• Breng je eigen werkhandschoenen mee. (voorafgaande controles, ontkoppelen en koppelen, 

praktische oefeningen basiskwalificatie) 

• Doe een warme jas aan als het fris of koud is en beschermende kledij als het regent. 

• Was je handen grondig en ontsmet ze met ontsmettingsmiddel 

• Breng zelf, indien u daar behoefte aan hebt, een drinkfles mee. Er zal voorlopig geen gebruik 

kunnen gemaakt worden van de drankenautomaat of de sipwell. 

Als je arriveert aan de rijschool 

• Je wacht in de voorziene wachtzone. Je lesgever zal je zoals altijd komen halen zodra hij of zij 

de vorige les heeft afgerond. 

• Wanneer je een administratieve vraag hebt, stelt je deze bij voorkeur per mail via 

info@traffix.be of per telefoon. Onze kantoren zijn enkel toegankelijk voor betalingen (enkel 

via bancontact) of op afspraak. 

Bij het begin van de les 

• Je wast je handen op een daarvoor voorziene plaats en ontsmet deze met 

ontsmettingsmiddel. 

• Pas na het wassen en ontsmetten van de handen, zet je het mondmasker op. Als je geen 

mondmasker mee hebt zal je er een moeten aankopen bij de lesgever (2 €/masker) 

vooraleer de les kan aangevat worden. 

• Bij de eerste les zal er een controle gebeuren van alle vereiste documenten: ID, rijbewijs, 

medische schiftingsbewijs en het bewijs slagen in theorie. 

Tijdens de les 

• Het mondmasker moet verplicht gedragen worden, zo niet kan de les niet doorgaan. 

• Focus op de rijles, het mondmasker zal snel een gewoonte worden.  

• Je doet je eigen werkhandschoenen aan tijdens de controles van het voertuig, bij het aan- en 

afkoppelen (voor wie lessen voor een E-rijbewijs volgt) en tijdens de oefeningen voor de 

basiskwalificatie (voor wie de vakbekwaamheid moet afleggen). 

• Als je geen werkhandschoenen mee hebt zal je er een paar moeten aankopen bij de lesgever 

vooraleer de les kan aangevat worden (2 €/paar werkhandschoenen). 

• Als je een zware hoest- of niesbui hebt gehad, even parkeren, mondmasker buiten uit doen, 

jouw lesgever opent de vuilzak, u stopt het masker erin, handen terug ontsmetten, nieuw 

mondmasker opzetten. 
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• Er zal af en toe met halfopen ramen gereden worden voor de verluchting.  

• Je ontsmet samen met de lesgever de raakpunten van de auto voor de volgende leerling 

Op het einde van de les: 

• Je ontsmet samen met je lesgever de raakpunten van de (vracht)wagen of bus. Zo kan 
diegene die na jou komt ook veilig les volgen, net zoals jij. 

• Op het einde van de les dienen er documenten getekend te worden om aan te tonen dat de 
les gevolgd werd, dit dient met de balpen te gebeuren die je op voorhand gevraagd werd 
zelf mee te brengen. 

 

Wat met een toiletbezoek? 

• Je ontsmet eerst je handen aan de ontsmettingszuil 

• Na het toiletbezoek was je je handen, je neemt papier om de kraan te sluiten en droogt je 

handen af 

• Aan onze ontsmettingszuil ontsmet je opnieuw je handen 

Algemene richtlijnen 

• Als je moet hoesten of niezen doe je dit in je elleboog.  

• Social distance 1,5 meter 

• Mondmasker is verplicht! 

• Was grondig je handen en ontsmet ze 

 

Wat doen wij als rijschool? 

• Het leslokaal, de wachtruimte en de toiletten worden dagelijks gepoetst en ontsmet 

• Al het materiaal dat aanwezig is (vb. stoelen) , zijn gepoetst en ontsmet. 

• Op verschillende plaatsen in de onderneming vind je ontsmettingsgel om de handen te 

ontsmetten. 

• Onze lesgevers hebben een opleiding gekregen, zodat zij op de meest veilige manier met 

jullie als klant kunnen omgaan. 

• Per voertuig hebben wij materiaal voorzien om de wagen te desinfecteren op de 

oppervlakten waar het meest contact is 

 

Meer info: www.traffix.be/corona  
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