Protocol anderhalvemeter trainingen
Als opleider helpen we jou efficiënter, veiliger en duurzamer werken. Ook in deze Covid-19
periode nemen wij onze verantwoordelijkheid. We zorgen voor een veilige leeromgeving.
Note: als er opnieuw sprake is van een lock-down of het niet kunnen organiseren van klassikale
bijeenkomsten, dan schakelen we per direct over op onze online classroom. De trainingen
worden dan niet verplaatst of geannuleerd.
Je leest hier ons protocol om veilig trainingen en bijeenkomsten te houden in de
anderhalvemetermaatschappij. Hierin hebben we onderscheid gemaakt tussen de volgende
belanghebbenden met elk hun eigen verantwoordelijkheden:
1.
2.
3.
4.
5.

de opleider (V-Kam Education)
de trainer
de cursist
de locatie bij open trainingen
de locatie bij incompany trainingen

Algemene regels voor iedereen:
• Blijf altijd thuis als je klachten hebt! Geen uitzonderingen!
• Bij benauwdheid en/of koorts, blijven alle huisgenoten thuis
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Reis je met het OV, dan is een mondkapje verplicht
• Spreek elkaar erop aan als iemand de regels niet naleeft
Verantwoordelijkheden opleider:
• Zorg ervoor dat dit document met protocol bij alle betrokkenen bekend is
• Houd dit protocol actueel
• Bied een online portal aan voor al het cursusmateriaal (in plaats van de cursusmappen)
voor iedere cursist, om risico’s te vermijden
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Verantwoordelijkheden trainer:
• Volg in de eerste plaats al de algemene regels zoals hierboven vermeld!
• Reinig eerst jouw handen voor je de pennen en schrijfblokken op de tafel legt
• Check bij de start van de cursus of alle voorwaarden uit dit protocol zijn nageleefd en
wijs de cursisten nogmaals op de algemene regels en verantwoordelijkheden
• Controleer zelf de presentielijst en vul deze zelf in. Laat deze niet rondgaan!
• Houd tijdens de cursus de controle op dit protocol en wijs de cursisten minimaal 1 keer
per dagdeel op alle verantwoordelijkheden in dit document
• Desinfecteer alle trainingsmaterialen (zoals bij BHV, keuren arbeidsmiddelen en NEN
3140 keurmeester) tussentijds na gebruik van iedere cursist
• Neem zelf een lunch mee bij incompany trainingen
Verantwoordelijkheden cursist
• Volg in de eerste plaats al de algemene regels zoals hierboven vermeld!
• Was bij binnenkomst de handen met desinfecterende zeep
• Houd vooraf, tijdens en na de sessie continu 1,5 meter afstand van alle andere cursisten.
• Raak tijdens de sessie zo min mogelijk oppervlakten aan. Gebruik bijvoorbeeld tissues of
ellebogen om deuren te openen en te sluiten.
• Was gedurende de dag regelmatig de handen
Verantwoordelijkheden voor de locatie bij open inschrijvingen (door opleider geregeld)
• Lees hiervoor het protocol van onze locaties
Verantwoordelijkheden voor de locatie bij een incompany training
• Klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle richtlijnen. Opleider is hier niet
aansprakelijk voor
• Zorgt voor de juiste zaalopstelling, rekening houdend met 1,5 meter
• Zorgt tijdens de middagpauze voor het reinigen van de tafels en deuren.
• Zorgt voor voldoende hygiëne in de toiletruimtes.
BHV trainingen
Hiervoor verwijzen we naar het Protocol “Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en
veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie”.
VCA examens
Lees de richtlijnen in “Locatie- en hygiëne eisen examenlocatie tijdens crisistijd Coronavirus”.
Versoepeling maakt het nog belangrijker om ons te houden aan de maatregelen! Blijf
waakzaam en houd je aan dit protocol!
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