COVID-19 PROTOCOL
Naar aanleiding van de door de overheid aangekondigde versoepelingen van de maatregelen heeft
IT Randsteden besloten om vanaf 2 juni weer trainingen op locatie te gaan verzorgen. Om de
veiligheid en gezondheid van cursisten, trainers en overig personeel te waarborgen, hebben we een
veiligheids- en gezondheidsprotocol opgesteld.
Algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen
- De veiligheid en gezondheid van cursisten, trainers en overig personeel staat voorop.
- De richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
- Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
- Was of desinfecteer je handen tenminste 6 keer per dag.
- Schud geen handen.
- Hoest en nies in je elleboog.
- Zit niet aan je gezicht.
- Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten.
- Blijf thuis wanneer één van je huisgenoten klachten ervaart.
- Bij ziekte/verkoudheid mag je de training uiteraard kosteloos inhalen
Bij het betreden van ons leercentrum vragen wij iedereen de handen te reinigen met desinfectiehandgel. We hebben op diverse plekken aanvullende hygiëne-maatregelen vermeldt en letten
nadrukkelijk op de naleving daarvan.
Groepsgrootte
Onze trainingen bieden we online aan, of in kleine groepen (maximaal 5 deelnemers) waarbij we ook
een afstand van minimaal 1,5 meter rondom elke (leer)werkplek hanteren.
Tijdens de training
- Iedereen desinfecteert zijn/haar handen bij zowel het betreden als het verlaten van de 			
trainingsruimte.
- Iedere cursist krijgt een eigen tafel en trainingsmateriaal toegewezen.
- Desinfectiemiddel voor je handen is aanwezig.
- Zeep en papieren handdoekjes zijn aanwezig om je handen te wassen.
- Iedereen desinfecteert zijn/haar handen na een toiletbezoek.
- Desinfecterende oppervlaktespray en doekjes zijn aanwezig om je tafel gedurende de dag opnieuw
te reinigen.
- De trainer beslist of de situatie veilig is en heeft de mogelijkheid om cursisten uit te sluiten indien zij
niet voldoen aan de richtlijnen en het protocol
We hopen op begrip en medewerking van iedereen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen
via planning@it-randsteden.nl of telefonisch op 033-4569853
RIVM informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

