AFSPRAKEN CORONA-PROOF CURSUSSEN!
Onze cursussen geven wij volgens de richtlijnen van het RIVM, deze zijn
van grote invloed op de manier waarop wij onze cursussen geven. Daarom
hebben we een aantal maatregelen getroffen en een veiligheidsprotocol
opgesteld, zodat we veilig kunnen lesgeven. Dit gebeurt ook op basis van
het branche brede protocol (opgesteld door het Rode Kruis, Het Oranje
Kruis, NIBHV, NRR en BVBN).
VOOR AANVANG VAN DE CURSUS







Bij het betreden van het gebouw graag gebruik maken van een mondkapje aangezien
ons pand een openbaar gebouw is.
De docent stelt de cursist de vereiste vragen omtrent de gezondheid (alle vragen
moeten met nee beantwoord kunnen worden) Bij gezondheidsklachten wordt de
cursist niet toegelaten tot de cursus.
De cursisten betreden een voor een de cursusruimte en nemen plaats op een vaste
zitplaats.
De docent neemt de veiligheids- en hygiëne maatregelen door met alle cursisten.
Wij geven volop de gelegenheid om handen te wassen., zowel voor, tijdens als na de
training.
De GGD zorgt voor een gratis trainingssetje met o.a. verbandmiddelen voor elke
cursist.

TIJDENS DE CURSUS
 De cursist volgt de veiligheidsinstructies van de docent op.


Zowel cursisten als docent dragen gedurende de les een mondkapje mits dit het
oefenen niet belemmert, de GGD stelt deze mondkapjes bij aanvang van de cursus
gratis beschikbaar.
 De cursist maakt gebruik van zijn vaste zitplaats.
 We oefenen met het aanleggen van verbanden op eigen boven- of onderbeen.
 Tijdens de blusoefeningen houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar.
 Gebruik maken van de toiletfaciliteiten gebeurt met maximaal één persoon per
toiletgroep.
 De reanimatieoefening worden uitgevoerd volgens de aangescherpte hygiënische
regels.
 Bij het uitvoeren van verschillende handelingen is het dragen van
wegwerphandschoenen verplicht! Deze handschoenen stellen wij gratis ter
beschikking.

NA DE CURSUS





De cursisten gooien zowel alle persoonlijke beschermingsmiddelen als het lunchafval zelf weg.
De cursisten nemen al hun persoonlijke lesmateriaal mee naar huis of gooien dit weg
De cursisten verlaten een voor een de cursusruimte.
Na iedere cursus worden alle lesmaterialen en het leslokaal grondig gereinigd.

