
 

 
 
 

 

Hygiënische maatregelen bij praktijklessen 
Wat wordt er van jou als leerling cat. A verwacht? 

 
Omwille van de hygiënische voorschriften en veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het tijdelijk 
niet mogelijk om onze kledij ter beschikking te stellen. Daarom vragen wij u om onderstaande 
materiaal zelf te voorzien en mee te brengen naar de les: 

• Een beschermende vest mét lange mouwen liefst type motorjas 

• Een beschermende lange broek zonder gaten of scheuren (motorpak is nog beter)  

• Schoenen die de enkel beschermen of nog beter motorlaarzen 

• Een gehomologeerde helm 

• Handschoenen, motorfietshandschoenen of leren handschoenen. Geen werkhandschoenen 

of wollen handschoenen, wanten ed. 

• Een chirurgisch mondneusmasker (een stoffen mondneusmasker is niet toegestaan) 

• GSM-oortjes (indien u hierover beschikt)  

 

Voor je naar de rijschool komt 

• Breng je eigen balpen mee en ook je ID-kaart en voorlopig rijbewijs als u dat al hebt) 

• 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. 

• Zorgt dat u reeds met de gepaste kledij aankomt in de rijschool. Omwille van de hygiënische 

voorschriften kunnen wij geen kleedruimte ter beschikking stellen. 

 

Als je arriveert aan de rijschool 

• Draag verplicht een chirurgisch mondneusmaker (een stoffen mondneusmasker is niet 

toegestaan) 

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

vorige les heeft afgerond. 

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

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

afspraak. 

• De motorfiets wordt ontsmet aan het einde van de les , zo kan diegene die na jou komt ook 

veilig les volgen, net zoals jij. 
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Bij het begin van de les 

• Het chirurgisch mondmasker moet verplicht gedragen worden zo niet kan de les of het 

examen niet doorgaan.  Een stoffen mondmasker wordt niet toegestaan. 

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

ontsmettingsmiddel. 

• Als je niet beschikt over eigen GSM-oortjes dan zal je lesgever je oortjes overhandigen die 

zorgen voor de communicatie tussen je lesgever en jou.  Breng deze alle lessen mee. 

 

Op het einde van de les: 

• Je ontsmet samen met je lesgever de raakpunten van de motorfiets. 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 zelf dient 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 ellenboog.  

• Social distance 1,5 meter 

• Chirurgisch mondneusmasker 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 vindt u 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 moto te desinfecteren op de oppervlakten 

waar het meest contact is 
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Meer info op www.traffix.be/corona  
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