Corona-protocol Scholingsbureau Medrie
Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk welkom als deelnemer aan een scholing van Medrie of één van haar partners. Natuurlijk
zorgen we samen voor een optimale veiligheid. De zitplaatsen in de cursuszaal zijn 1,5 meter uit
elkaar geplaatst en er is desinfecterende handgel beschikbaar. Voor de volledigheid wijzen we u
graag op de volgende regels, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.
De deelname aan onze scholingen is niet toegestaan wanneer:
1.

U koorts hebt, hoest, verkouden bent en/of luchtwegproblemen hebt;

2.

U met Covid-19 bent besmet;

3.

U bent getest op Covid-19 en in afwachting bent van de testresultaten;

4.

Een huisgenoot ziek is (koorts, hoest, verkoudheid en/of luchtwegproblemen of besmet met
Covid-19). Twee weken na het laatste contact met een zieke huisgenoot kunt u weer
deelnemen aan een scholing.

Richtlijnen bij aanvang en tijdens scholing


Arriveer 15 minuten voor aanvang, of conform de inlooptijd op uw uitnodiging.



Bij binnenkomst (ook na toiletbezoek) uw handen reinigen met de handpompjes met
desinfecterende handgel.



U dient 1,5 meter afstand te houden, dus handen geven is niet mogelijk.



De docent zorgt voor voldoende ventilatie in de cursusruimte.



Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.



Volg de instructies m.b.t. eventuele praktische oefeningen (bv. medisch-technisch handelen).

Catering en pauzes (afhankelijk van de locatie)


De maaltijd (indien relevant) wordt als een-persoonspakket voor u klaar gezet. Wilt u na afloop de
resten in de afvalbak deponeren en eventuele afwas op de aparte tafel zetten.



Maaltijd svp nuttigen in de kantine, of in de cursusruimte om zodoende voldoende afstand te
garanderen.



Koffie en thee: volg de richtlijnen bij de locatie.



Na maaltijd wederom handen reinigen met handpompjes.



Bij korte pauzes niet allemaal tegelijkertijd naar buiten.
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Na afloop van de cursus


Ga één voor één het lokaal uit, pak uw jas en ga op gepaste afstand naar buiten.



Blijf niet staan praten of doe dat buiten op 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen verantwoordelijk
Vanzelfsprekend is iedereen zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen in dit
protocol, maar help elkaar hier scherp op te blijven.
Wij wensen u veel plezier bij deze scholing.
Met vriendelijke groet,
Team Scholingsbureau Medrie
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