
 

 

Voor alle cursussen geldt in verband met de coronamaatregelen een protocol. Om er voor te zorgen 

dat we een veilige en gezonde cursusomgeving creëren voor iedereen, willen we je vragen om dit 

protocol goed door te lezen en op te volgen.  

Omdat wij vinden dat lunchbereiding door ons toch een zeker risico met zich meebrengt, 

hebben we besloten om GEEN lunches aan te bieden zolang de corona maatregelen gelden. 

Neem dus zelf een lunchpakket mee indien de cursus uit 2 aaneengesloten dagdelen bestaat! 

In het pand is voldoende desinfectie middel aanwezig.  

ALGEMEEN PROTOCOL VOOR VEILIGHEIDSCURSUSSEN 

Voor iedereen, zowel instructeurs, medewerkers als voor cursisten van ons opleidingscentrum 

gelden de algemene RIVM richtlijnen: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Als je hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
• Was goed en regelmatig je handen met water en zeep. 
• Gebruik handdesinfectie als water en zeep niet beschikbaar zijn. 

AANVULLEND PROTOCOL OPLEIDINGSCENTRA ARBO RIE SUPPORT 

• Kom kort (5-10 minuten) voor aanvang van de cursus op locatie 
• Onderteken het Covid-19 protocol ook wanneer je de presentielijst tekent 
• Volg de instructies zoals aangegeven in het gebouw 
• Draag een mondmasker in de doorstroom ruimten (bv. kantine) 
• Wees alert m.b.t. de 1,5 meter afstand en houdt dit ook aan indien u buiten gaat roken 
• Wanneer je in het lokaal een plaats hebt gekozen, dan is dit tevens voor de gehele cursus je vaste 

plaats 
• Indien je niet bent aangemeld voor de cursus, kunnen wij je helaas niet toelaten. 

 

 

 


