Coronaprotocol voor fysieke cursus
Vanaf maandag 1 juni 2020 kunt u weer bij Veritech terecht voor cursussen in fysieke vorm.
Wij hebben dit coronaprotocol opgesteld met maatregelen waardoor cursisten weer verantwoord op onze
opleidingslocaties terecht kunnen voor scholing. Ons coronaprotocol is in lijn met de actuele voorschriften van
het kabinet en het RIVM.

Coronaprotocol in het kort
Het coronaprotocol is bedoeld om een cursus en/of examen verantwoord te laten plaatsvinden voor zowel
cursisten als onze medewerkers. In het kort is dit de basis van het protocol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Theorie- en praktijklessen en examens vinden plaats in kleinere groepen.
We leggen meer nadruk op hygiëne.
We hanteren minimaal anderhalve meter persoonlijke afstand.
De cursist komt binnen door de blauwe toegangsdeur en verlaat het gebouw via de keuken en de rode
deur.
De cursist is als persoon verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag tijdens en rondom de cursus en/of het
examen(onderdeel).
Veritech stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade of ziekte, ontstaan tijdens of als gevolg van een
cursus en/of examen (bijeenkomst).

Uitgangspunten









Onze coronamaatregelen vindt de cursist op diverse plekken op onze trainingslocatie lezen.
De cursist komt niet naar de cursus en/of examen wanneer hij griep- of verkoudheidsklachten heeft.
De cursisten houden steeds minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Voordat de cursist de trap naar boven gebruikt controleert hij of deze vrij is. Wanneer een persoon de
trap afdaalt, wacht de cursist bij de voordeur totdat de persoon beneden is en minimaal anderhalve
meter van de trap verwijderd is.
De cursist wast zijn/haar handen 20 seconden lang met water en zeep wanneer hij naar buiten gaat, als
hij weer terug komt, bij toiletbezoek of als hij zijn/haar neus heeft gesnoten.
De effectiviteit van dit protocol wordt mede bepaald door de medewerking van alle betrokkenen om dit
protocol op te volgen.
In de keuken staat rond de lunchtijd per cursist een tasje met de lunch. Deze kan hij aan zijn/haar
tafeltje nuttigen. Dit geldt alleen voor cursussen en/of examens die een complete dag duren.

Binnenkomst/Entree


De cursist wast en ontsmet bij binnenkomst zijn/haar handen.

Theorielokalen





Cursisten betreden de ruimte één voor één, met inachtneming van anderhalve meter afstand.
De eerste cursist die naar binnen gaat, neemt plaats achter tafeltje 1; de tweede die naar binnen gaat,
neemt plaats achter tafeltje 2, enzovoorts.
De lokalen zijn zo ingericht dat de minimale afstand van anderhalve meter ten opzichte van
medecursisten gewaarborgd blijft.
Wij verzoeken de cursist na afloop van de les zijn/haar tafel en stoel te reinigen.

Praktijklokalen



Bij een praktijkles maakt de cursist gebruik van zijn/haar eigen (goedgekeurde) persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM).
Overige hulpmiddelen worden alleen gebruikt met handschoenen aan.

Keuken



Koffie en heet water voor thee komen uit de koffieautomaat. Via deze automaat kan de cursist suiker en
melk toevoegen. Er is geen losse suiker.
Bij de koffieautomaat liggen desinfecterende doekjes, zodat de cursist voor gebruik en wanneer de
koffie/thee klaar is het touchscreen kan desinfecteren.

Toiletruimten
Wij verzoeken de cursist om:



Voorafgaand aan een toiletbezoek de handen en toiletbril te ontsmetten.
Na elk toiletbezoek de toiletbril en handen te ontsmetten.

De toiletruimten worden extra schoongemaakt.

Communicatie
Het coronaprotocol van Veritech wordt aan alle betrokkenen bekend gemaakt via:





De website.
De cursusuitnodiging.
Publicaties ter plaatse.
De docent.

Examens





Identiteitsbewijscontrole: de kandidaat legt paspoort of identiteitsbewijs op een aparte tafel of op de
hoek van de eigen tafel.
De kandidaat neemt eigen materialen, schrijfgerei en (goedgekeurde) persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) mee.
Overdracht van materialen gebeurt op afstand (“neerleggen” en “aanpakken”).
Gereedschappen, laptop, rekenmachine, etc. worden voorafgaand aan én na afloop van een
examen(onderdeel) door de examinator gereinigd.

Praktijkexamen


Alle door de kandidaat aan te raken én aangeraakte componenten/delen (schakelaars, hendels, sleutels,
etc.) en gereedschappen worden voorafgaand aan én na afloop van een examen(onderdeel) door de
examinator gereinigd/ontsmet.

