Corona protocol
Dit protocol biedt duidelijkheid over onze uitgangspunten voor het verantwoord volgen van onze
opleidingen tijdens de coronacrisis. Doel van dit protocol is dat alle betrokkenen informatie hebben over
de wijze waarop opleidingen worden uitgevoerd zodanig dat deelnemers op een veilige wijze binnen de
richtlijnen weer fysiek aanwezig kunnen zijn bij de opleidingen. Het spreekt voor zich dat de
maatregelen die zijn genomen door het Kabinet en de richtlijnen van het RIVM daarbij leidend zijn. Dit
protocol zal indien noodzakelijk ook worden aangepast aan nieuwe richtlijnen.

Uitgangspunten
▪

Veiligheid deelnemers, docenten en personeel staat te allen tijde voorop.

▪

Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor medewerkers, docenten en deelnemers.

▪

Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Harde voorschriften: Hygiëne en veiligheid
Algemeen
▪

De RIVM richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
o

We houden anderhalve meter afstand van elkaar.

o

We wassen onze handen vaak en goed.

o

We schudden geen handen.

o

We hoesten en niezen in onze elleboog.

o

We blijven thuis als we of iemand uit ons gezin klachten hebben.

Op locatie algemeen
▪

Iedereen desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst en tekent daarna de presentielijst
waarmee hij/zij aangeeft geen corona gerelateerde klachten te hebben.

▪

Iedereen verplaatst zo spoedig mogelijk richting de trainingsruimte, zodat er niet teveel mensen
bij de ingang zijn.

▪

Op verschillende plekken wordt herinnerd aan de 1,5 meter afstand.

▪

Er wordt regelmatig gedurende de dag schoongemaakt.

▪

Cateringmomenten worden door de locatie volgens de richtlijnen geserveerd.

▪

De locaties zorgen voor goede ventilatie van de gebruikte ruimtes.
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Beleid bij afmelden
Als jezelf of één van je gezinsleden corona-gerelateerde klachten heeft, neem je contact op met ons via
0570 76 00 00 of via info@academievoorleiderschap.nl
Je deelname aan het programma kan dan kosteloos worden verzet naar een volgende editie.
Als je klachten krijgt tijdens de opleiding, neem je contact op met de moderator/kerndocent. Je kunt
dan de opleiding niet verder vervolgen. Wij nemen contact met je op om samen te kijken hoe je het door
jou gemiste deel kunt inhalen.

Als je klachten hebt en je hebt je voorafgaand aan de opleiding laten testen door de GGD en de uitslag
was negatief, d.w.z. je hebt geen corona, dan kun je gewoon mee doen aan de training. We vragen je
dan wel bij aanvang de uitslag van je test bij ons aan te leveren. De moderator zal de groep dan
informeren dat jouw (verkoudsheids)klachten niet Covid-gerelateerd zijn. We vragen dan extra
waakzaamheid en afstand tot andere deelnemers/docenten/moderator om ook besmetting met het
verkoudheidsvirus te voorkomen.
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