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Coronamaatregelen per risiconiveau bij Salsa te Gusta
Salsa te Gusta geeft dansles als culturele uiting. De rijksoverheid heeft voor onze activiteiten een algemene uitzondering gemaakt op de reguliere Corona 
maatregelen, onder de noemer; 'maatschappelijk wenselijk'. Onderstaand overzicht geeft per risiconiveau aan welke maatregelen wij nemen in afstemming 

met de landelijk vastgestelde risiconiveaus en de bijbehorende maatregelen (lees hier meer)

Voor ieder risiconiveau gelden de volgende basis spelregels:
1. Blijf thuis bij COVID19 gerelateerde symptomen

2. Aanmelding kan individueel en/of met vaste danspartner
3. Afstand is 1,5m tussen danskoppels, en per persoon tijdens uitleg docent en bij binnenkomst/vertrek

4. Ontsmet je handen bij binnenkomst en vertrek en zo veel mogelijk tussendoor
5. Wij hanteren looproutes in onze dansruimtes om de doorstroom te waarborgen

6. Neem je mondkapje verplicht mee (dragen is optioneel, tenzij dit landelijk verplicht wordt)
7. Aanmelding voor de les verloopt via onze ticketshop ter registratie

vanaf risiconiveau vanaf risiconiveau vanaf risiconiveau vanaf risiconiveau

waakzaam zorgelijk ernstig zeer ernstig Lockdown

Aantal dansers maximaal 30 dansers maximaal 30 dansers maximaal 24 dansers maximaal 24 dansers geen lessen op locatie

wisselen partner
wisselen danspartner 
toegestaan

vaste danspartner 
aangeraden

vaste danspartner 
verplicht

vaste danspartner 
verplicht

Iedere cursist krijgt 
lescredits voor niet 
gevolgde lessen

docent / cursist

fysiek contact tussen 
docent en cursist in 
de les toegestaan

fysiek contact tussen 
docent en cursist in 
de les toegestaan

fysiek contact tussen 
docent en cursist in 
de les niet toegestaan

fysiek contact tussen 
docent en cursist in 
de les niet 
toegestaan

rueda les rueda lessen mogelijk rueda lessen mogelijk geen rueda lessen geen rueda lessen



In geval van positieve 
testuitslag COVID19

bij een positief 
geteste cursist gaat 
gehele lesgroep voor 1 
week niet door

bij een positief 
geteste cursist gaat 
gehele lesgroep voor 1 
week niet door

bij een positief 
geteste cursist gaat 
de lesgroep wel door, 
behalve voor diens 
danspartner

bij een positief 
geteste cursist gaat 
de lesgroep wel door, 
behalve voor diens 
danspartner

Lescredits

Indien StG niet in staat is 
een les aan te bieden, 
krijg je een lescredit

Indien StG niet in staat 
is een les aan te bieden, 
krijg je een lescredit

Indien StG niet in staat 
is een les aan te bieden, 
krijg je een lescredit

Indien StG niet in staat 
is een les aan te bieden, 
krijg je een lescredit

Indien StG niet in staat is 
een les aan te bieden, krijg 
je een lescredit

*teGusta Premium 
membership

Toegang tot StG 
Videotheek 

Toegang tot StG 
Videotheek 

Toegang tot StG 
Videotheek 

Toegang tot StG 
Videotheek 

Toegang tot StG 
Videotheek 

Ontvang ook 
lescredits als jij zelf 
lessen moet missen 
(zie voorwaarden) 

Ontvang ook 
lescredits als jij zelf 
lessen moet missen 
(zie voorwaarden) 

Ontvang ook 
lescredits als jij zelf 
lessen moet missen 
(zie voorwaarden) 

Ontvang ook 
lescredits als jij zelf 
lessen moet missen 
(zie voorwaarden) 

Ontvang ook lescredits 
als jij zelf lessen moet 
missen (zie voorwaarden) 

*voorwaarden premium membership:

1) Moet je in quarantaine vanwege een positieve COVID19 testuitslag (van jezelf of iemand met wie je contact hebt gehad), stuur deze dan op en krijg lescredits
2) Indien je vanwege fysiek letsel of ernstige ziekte lessen niet kan volgen, krijg je lescredits
3) Indien er naasten overlijden en je daardoor lessen niet kunt volgen, krijg je lescredits. 


