CORONA PROTOCOL INCOMPANY TRAININGEN
De veiligheid van onze cursisten en trainers staan bij ons voorop! Vandaar dat we bij
CertificeringsAdvies Nederland een protocol opgezet hebben, om zo op een veilige en verantwoorde
manier, onze trainingen bij u op locatie te kunnen verzorgen.
Volg RIVM richtlijnen op:
Voor iedereen, zowel trainers en cursisten, gelden de algemene RIVM richtlijnen:
•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) en laat je testen.
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten en laat je testen.
Trainers/cursisten schudden geen handen bij binnenkomst
Behoud minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
Als je hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van de elleboog
Was goed en regelmatig je handen met water en zeep
Gebruik handdesinfectiegel. Wij vragen u vriendelijk om hiervoor zorg te dragen op uw
locatie en te zorgen dat dit bij binnenkomst klaarligt, zodat cursisten hier gebruik van kunnen
maken. Wilt u ook uw medewerkers informeren over bovenstaande richtlijnen.

Training op uw locatie:
•

•

•

•

•

Wij dienen rekening te houden met de 1,5 meter afstand tussen de kandidaten in de
cursusruimte. Het aantal kandidaten dient hierop gebaseerd te worden zodat de
groepsgrootte niet te groot wordt.
Wij adviseren om een mondkapje mee te nemen naar de training, aangezien het op publieke
plaatsen waar geen coronatoegangsbewijzen worden gehanteerd, verplicht is om een
mondkapje te dragen.
Cursisten die zich niet lekker voelen of ziekteverschijnselen vertonen en toch naar de cursus
komen, mogen helaas niet deelnemen aan de training. Dit zal ook gemeld worden bij de
contactpersoon. Ook trainers die klachten hebben, zijn verplicht dit te melden zodat er
indien mogelijk een andere trainer ingezet wordt, of de training alsnog verzet wordt.
Kandidaten ontvangen een paar dagen voorafgaand aan de training een bericht hierover.
Voor trainingen zoals BHV, zal er een aangepast programma verzorgd worden, rekening
houdend met de richtlijnen vanuit het RIVM. Voor VCA-examens gelden er specifieke eisen
die daarvoor gesteld worden vanuit het SSVV en deze worden apart met u doorgesproken.
Graag willen wij u verzoeken om de volgende hygiëneregels na te leven: de ruimte geregeld
luchten en reinigen (tafels, stoelen, deurklinken) en zorgdragen voor middelen voor
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•

handhygiëne op uw locatie. Indien er ook praktijk plaatsvindt, dienen deze middelen na ieder
gebruik gereinigd te worden.
Koffie/thee en lunchpauzes worden zoveel mogelijk in het lokaal gehouden, zodat er zo min
mogelijk heen en weer wordt gelopen. Geadviseerd wordt om per persoon een lunch aan te
bieden (apart verpakt) of de kandidaten te verzoeken zelf hun eigen lunch mee te nemen.

Mochten het bovenstaande niet helemaal duidelijk zijn, neem gerust even contact met ons op. Onze
medewerkers staan voor u klaar om vragen te beantwoorden.
Wij kijken er naar uit om onze trainingen weer op een veilige manier te mogen verzorgen op uw
locatie!
Met vriendelijke groet,
CertificeringsAdvies Nederland
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