Beste relatie,
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 te kunnen verzorgen.

Algemene richtlijnen
Bij CertificeringsAdvies Nederland volgen we uiteraard de overheidsrichtlijnen en kijken we van dag
tot dag naar wat we als organisatie kunnen en moeten doen. Daarbij staat gezondheid voorop. Wij
vragen onze medewerkers en relaties het volgende (overheidsrichtlijnen hebben voorrang op dit
protocol):
-

In geval van ziekteverschijnselen bij jezelf of huisgenoten: blijf thuis.
Ben je weer beter, wacht dan in elk geval minstens 24 uur voordat je weer naar kantoor of
een andere locatie gaat.
Omdat het vanaf 25 september 2021 op diverse plaatsen verplicht is vanuit de overheid om
een Corona toegangsbewijs (corona-app of testbewijs) te laten zien, willen wij onze cursisten
erop attenderen dat hierom gevraagd kan worden op de cursus/examenlocatie.
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.
Was je handen regelmatig met water en zeep, hoest en nies aan de binnenkant van je
ellenboog en maakt gebruik van papieren zakdoekjes (na eenmalig gebruik wegwerpen).
Zorg voor desinfectiemiddel of een mogelijkheid tot goed handen wassen.
Vermijd het schudden van handen.
Vermijd drukte en respecteer de 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Ben je in aanraking geweest met een patiënt die besmet is met het coronavirus of klachten
heeft (inclusief huisgenoten), informeer de relaties met wie je sindsdien contact hebt gehad.

Richtlijnen training
Cursisten die zich niet lekker voelen of ziekteverschijnselen vertonen en toch naar de cursus komen,
worden door de trainer verzocht naar huis te gaan. 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.
-
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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.
Voor trainingen zoals BHV, zal er een aangepast programma verzorgd worden, rekening
houdend met de huidige richtlijnen vanuit het RIVM.
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-

-

Ook voor VCA-examens houden wij ons aan de eisen die daarvoor gesteld worden vanuit het
SSVV.
Voor de cursusruimte adviseren wij de volgende hygiëneregels: de ruimte geregeld luchten
en reinigen voor en na gebruik (tafels, stoelen, deurklinken) en het klaarleggen van middelen
voor handhygiëne.
Mochten bovenstaande informatie niet helemaal duidelijk zijn, neem gerust even contact
met ons op. Onze medewerkers staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Wij kijken er naar uit om onze cursisten en trainers weer op een veilige manier te mogen
verwelkomen op onze locatie!
We hopen op je medewerking. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Het team van CertificeringsAdvies Nederland
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