PROTOCOL CURSUSSEN EDUQ OPLEIDINGEN
Deelname aan een EDUQ Opleidingen-cursus of training kan alleen onder de volgende voorwaarden:
• De deelnemer mag geen symptonen van Corona hebben (verkoudheidsklachten, benauwdheid,
		
hoesten, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak)
• De deelnemer mag geen contact hebben gehad met iemand die (vermoedelijk) besmet zou kunnen
		
zijn met het Covid-19 virus.
• De deelnemer is niet onlangs op bezoek geweest in - door autoriteiten aangegeven - besmette landen.
Heb je vragen, zorgen of twijfels? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
Uitgangspunten:
• De veiligheid van cursisten, instructeurs en personeel staan te allen tijden op de eerste plaats.
• De focus van dit protocol is gericht op de hygiene- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid19.
• De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.
Richtlijnen RIVM:
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopnoos, niezen, keelpijn,
		
lichte hoest, verhoging of koorts. Handel vervolgens volgens de richtlijnen van het RIVM.
• Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
• Houd ten alle tijden 1,5 meter aftand tot de medewerkers, instructeurs en medecursisten.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen.
Groepsgrootte:
• Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen waarborgen van de 1,5 meter
		
afstand en de afmetingen van de lesruimte.
• De 1,5 meter afstand wordt tevens bij brandbestrijding aangehouden
Maatregelen om 1,5 meter te hanteren:
• Bij meerdere groepen worden aanvangsttijden, eindtijden en pauzes verspreid.
• Binnen de cursuslocaties worden - indien nodig - looproutes aangegeven.
• Cursisten, medewerkers en instructeurs kunnen bij binnenkomst en vertrek 1,5 meter
		aftstand houden.
• Verplaatsingen binnen het gebouw worden zoveel mogelijk beperkt.
• Ook bij het gebruik van toilet, rookruimtes, kantine en de buitenruimte wordt 1,5 meter gehanteerd.
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Maak je je zorgen, heb je meer vragen of ben je benieuwd welke maatregelen wij nog meer genomen hebben
om veilige cursussen te verzorgen? Neem voor vrijblijvend advies over onze cursussen gerust contact op met
een van onze opleidingsadviseurs. Mailen kan altijd naar eduq@info.nl. We helpen je graag verder!
Handen wassen:
• Handdesinfectiemiddel is beschikbaaar bij de entree van de locatie en in de lesruimte.
• Bij het verlaten van de lesruimte, pauzes of toiletbezoek worden handen gewassen + gedesinfecteerd.
Neem bij vragen, twijfel of zorgen over je (geplande) cursus altijd contact met ons op.
Algemene aanvullende maatregelen voor/tijdens de trainingen:
• Bij aanvang van de cursus dien je direct je handen te wassen
• Voor en na de training worden zittingen en bedieningspanelen van machines gereinigd.
• Gebruik indien mogelijk handschoenen tijdens de trainingen.
• Na elke training worden leslokalen, inclusief tafels, zittingen en gebruiksvoorwerpen, schoongemaakt.
• Werkkleding, werkschoenen en gebruiksvoorwerpen worden niet onderling uitgeleend.
• Voor, tijdens en na de trainingen voldoende afstand bewaren.
Extra door EDUQ Opleidingen getroffen maatregelen:
• Minimale bezetting op locatie betreffende het personeel
• De groepsgrootte van geplande cursussen bestaat uit maximaal 12 personen.
• In de leslokalen is voldoende ruimte om onderling minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.
• Indien van toepassing zullen examens in aparte ruimten worden afgenomen.
• Bij gebruik van computers, laptops of andere gebruiksvoorwerpen worden indien mogelijk
		wegwerphandschoenen gedragen.
• Er zijn extra schoonmaak-, en hygienevoorschriften en maatregelen getroffen.
Aanvullende maatregelen tijdens BHV-cursussen:
• Mond-op-mondbeademingen worden niet meer geoefend.
• De pop die gebruikt wordt voor borstdrukken zal na elke handeling worden gereinigd.
• Het is mogelijk om te verbinden op plastic handen in plaats van op handen van andere cursisten.
• Dankzij kleinere groepen en ruime klaslokalen kan er tijdens de gehele cursus minimaal 1,5 meter
		
afstand gehanteerd worden.
• De kleinere groepen zorgen voor meer persoonlijke begeleiding tijdens de cursus.
• Brandoefeningen vinden plaats in kleine groepjes en de handelingen worden individueel uitgevoerd,
		
waardoor er op gepaste afstand geoefend kan worden.
Handelingen die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd of uitgelicht worden toegelicht via video. Zo kan
de trainer alsnog goede, heldere uitleg geven zonder zelf in gevaar te komen of een cursist in gevaar te brengen.

Was je handen
regelmatig

Hoest en nies in je
elleboog

Schud geen handen

Gebruik papieren
zakdoekjes

