Coronabeleid G&D sept 2020
Uitgangspunten
• Veiligheid medewerkers en cursisten staat ten alle tijden voorop.
• Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor medewerkers en cursisten.

De RIVM-richtlijnen zijn leidend.
Dat betekent:
• Iedereen houdt onderling anderhalve meter afstand.
• We wassen de handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het
eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
• We schudden geen handen.
• We hoesten in onze elleboog.
• We gebruiken papieren zakdoekjes
• We zitten niet aan ons gezicht.
• Cursisten werkzaam op een Covid-19/cohortafdeling kunnen niet deelnemen aan de
opleiding. Online deelname in overleg.
• Cursisten met een vermoeden van- of geconstateerde Covid-19 besmetting op jouw
werkplek of in jouw privésituatie nemen de quarantaineregels in acht en nemen
gedurende deze periode enkel online deel aan de opleiding.
• Trainer met (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden C), blijven thuis. De les verloopt
afhankelijk van de gezondheidstoestand van de trainer online.
Overig:
• Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
• Houd spullen schoon en desinfecteer ze.
• Vergaderingen en overleggen vinden tot nader order digitaal plaats.
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de
opleiding/examenlocatie (bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar
zijn:
• Desinfecterende handgel.
• Zeep.
• Papieren handdoekjes.
• Oppervlaktesprays.
Heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting medewerkers en
cursisten.
• Bestaande huisregels worden aangevuld met richtlijnen die door het RIVM zijn
opgesteld.
• Ter beschikking gestelde infographics vanuit overheid, worden op locatie
opgehangen (en gedeeld via website, social media kanalen, etc. van de opleider).
• Een of meerdere medewerkers worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering
van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
• De (hygiëne) regels voor medewerkers en cursisten worden ook op de website en
andere digitale kanalen gecommuniceerd.
• Regels voor cursisten worden ook digitaal bij bevestiging afspraak/reservering
gecommuniceerd.
Bureau G&D Coronabeleid sept 2020

1

De hygiëne wordt verzekerd doordat zeep en desinfecterende middelen in iedere algemene
ruimte aanwezig zijn. Er wordt op toegezien dat medewerkers en cursisten deze middelen
gebruiken. (Bijv. ook regels ophangen in toilet en vaker schoonmaken).
•
•
•
•
•
•
•
•

Deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven
worden.
Er wordt gezorgd voor dagelijkse reiniging van objecten die aangeraakt kunnen
worden door cursisten zoals prullenbakken, ed.
Medewerkers krijgen een (uitgebreide) instructie over de wijze waarop het protocol op
de locatie(s) moet worden uitgevoerd.
Medewerkers krijgen instructie dat zij elkaar en cursisten moeten aanspreken op
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
We zorgen voor handhaving van de regels in en om het bedrijf.
Er wordt op toegezien dat alle trainers/ cursisten, en ondersteunend medewerkers die
aanwezig zijn handelen volgens dit protocol.
De aanwezige trainer/docent/ is protocol-verantwoordelijke, d.w.z. hij/zij spreekt de
cursisten aan die zich niet aan het protocol houden en treft indien nodig passende
maatregelen.
Als er updates komen op deze afspraken, worden deze via de gebruikelijke
communicatiekanalen gecommuniceerd.

Op onze leslocaties
• Hygiëneregels hangen in het zicht aan de buitenkant van de locatie waar wordt
getraind, bij de ingang, en worden binnen herhaald.
• Deuren staan open zodat deze niet door cursisten geopend hoeven te worden.
• Er is desinfecterende handgel bij de ingang, er wordt op toegezien dat medewerkers
en cursisten die gebruiken.
• Er is markering voor de 1,5 meter afstand op locatie.
• In de Spoorlaan bij voorkeur trap gebruiken, houdt rekening met de 1,5 meter
afstand. Bij liftgebruik max 1 persoon in de lift
• Op locatie zijn looppaden aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren.
• Er is voldoende ventilatie in de locaties
• Deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt
hoeft te worden.
• Tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
• In elk lokaal bij de ingang papieren zakdoekjes, desinfecterende gel en
oppervlaktesprays.
• Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten en docenten hun handen met de
desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
• Cursisten en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met
desinfecterende spray, en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
• Prullenbakken aanwezig in elk lokaal, moeten nadat een groep het lokaal verlaat,
geleegd worden.
• Koffie/theepot wordt door 1 persoon gehanteerd. Per keer afspreken wie dat doet.
• Er wordt gedronken uit wegwerpbekers
• Iedereen neemt zijn eigen lunch mee
Tot slot: bij trainingen op externe locaties checkt de trainer of bovenstaande voorschriften
gewaarborgd zijn.
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