De veiligheidsopleider

Inleiding
Met z’n allen willen we natuurlijk graag dat besmettingen met het coronavirus worden voorkomen.
Laten we er daarom met elkaar opletten dat we de hygiëne- en afstandsvoorschriften goed opvolgen.
De aanwijzingen zullen ook op de leslocatie door middel van instructieborden duidelijk worden
gemaakt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het brancheprotocol “ Veilig trainen voor BHV, EHBO,
reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie”.

KLIK HIER VOOR HET BRANCHEPROTOCOL

Algemene regels voor iedereen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf altijd thuis als je klachten hebt! Geen uitzonderingen!
Bij benauwdheid en/of koorts, blijven alle huisgenoten thuis
Was vaak je handen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Spreek elkaar erop aan als iemand de regels niet naleeft.

Verantwoordelijkheden veiligopleiden.nl
• Zorg ervoor dat dit document met protocol bij alle betrokkenen bekend is.
• Houd dit protocol actueel.

Heb je nog vragen?
Neem contact op met
Maarten Herlaar
0314-750451 of mail maarten@bmvadvies.nl

Alleen samen krijgen we
corona onder controle!
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Protocol cursisten
Geen cursus bij griepverschijnselen

Bij griepverschijnselen mag je niet deelnemen aan de cursus. Je kunt deze wel op een later
moment inhalen. Onze instructeurs hebben het recht deelnemers te weigeren.

1,5 meter afstand

De opstelling in het leslokaal en bij de trainingsunit is aangepast zodat tijdens de hele
training 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Houd ook in de gangen, bij de lunch en
gebruik van een toiletgroep rekening met de anderhalve meter afstand.

Lunch en pauzes

Er staan kannen met koffie en thee in het leslokaal, uitschenken gebeurt door 1 persoon
die handschoenen draagt. De lunch kan in de kantine worden genuttigd, blijf wel op 1
plaats zitten. In de pauze worden de tafels en deurklinken in het leslokaal gedesinfecteerd.

Toiletbezoek

Houd ook bij het gebruik van de toiletgroep de anderhalve meter afstand in acht.
Gebruik de desinfectiemiddelen zowel vóór als na het gebruik van het toilet voor het
reinigen van de toiletzitting, doortrekknop, deurknop en eventueel lichtknop.

Handen wassen of ontsmetten
•
•
•
•
•

vóór en na de training
vóór en na het toiletbezoek
vóór en na het eten
na elk contactmoment met lesmateriaal
direct na het uittrekken van de handschoenen

Handschoenen

Draag de handschoenen bij alle momenten waarbij je in contact komt met (les) materialen.
Gooi ze daarna weg in de daarvoor bestemde prullenbak en was of ontsmet direct daarna
je handen.

(Les) materialen

Alle trainingsmiddelen alleen gebruiken wanneer deze zijn voorzien van de sticker
“schoon”. Na gebruik de materialen bij de instructeur aanbieden voor desinfectie.
De veiligheidsjassen voor de praktijktraining brand en ontruiming zijn schoon en worden na
gebruik gereinigd.
In plaats van de inzet van een LOTUS wordt gebruik gemaakt van speciale oefenpoppen.
Elke deelnemer ontvangt een eigen trainingsset verbandmiddelen.

Aangepast lesprogramma

De trainingen verlopen de komende tijd anders dan dat je gewend bent van ons.
Vanwege het aangepaste protocol gaat nu alles wat minder vlot.
Ook is er iets minder praktijk. Hiervoor vragen wij je begrip.

Alleen samen krijgen we
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Protocol instructeurs
Algemeen
De maatregelen zijn gebaseerd op het brancheprotocol “Veilig trainen voor BHV, EHBO, reanimatieen veiligheidscursussen tijden de Covid-19 pandemie”. Voor iedereen, zowel voor instructeurs en
cursisten als voor medewerkers van de trainingslocatie 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 altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Zorg dat je fit bent: neem genoeg rust en zorg voor goede voeding en persoonlijke hygiëne.
Als je hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van de elleboog.
Was goed en regelmatig je handen met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen
(alcoholgel en alcoholvloeistof) als water en zeep niet beschikbaar zijn.
Mondkapjes zijn niet verplicht en worden niet ter beschikking gesteld; het dragen van een
zelf meegebracht mondkapje is toegestaan.

Extra
•
•

Alle leer- en lesmiddelen en materialen worden schoon afgeleverd, waar mogelijk zijn de
middelen voorzien van een sticker “schoon”, bij gebruik de sticker verwijderen.
Na afloop worden alle leer- en lesmiddelen en materialen door veiligopleiden.nl gereinigd en
voorzien van een sticker “schoon”

Toezicht
•
•
•
•
•
•

De instructeur ziet er op toe dat de cursisten de richtlijnen opvolgen en spreekt hen aan in
het geval de regels niet worden nageleefd.
De instructeur heeft het recht om cursisten die de regels niet volgen, de deelneming aan de
cursus te weigeren.
De instructeur vangt de cursisten op bij binnenkomst en wijst hen op de huisregels en
looproutes.
De instructeur controleert of er cursisten zijn met gezondheidsklachten d.m.v. de
gezondheidscheck.
Vink de intake checklist af voor het uitvoeren van de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).
Vermeld de desinfectiemomenten op de hygiënelijst.

Houd afstand
Neem de regels voor social distancing in acht en zorg voor anderhalve meter afstand
in de lesruimte en ook in de gangen en andere ruimten.

Let er op dat ook tijdens de praktijktraining de
1,5 meter afstand gehandhaafd blijft!!!
Alleen samen krijgen we
corona onder controle!
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Organisatie
•
•
•
•
•
•

De instructeur legt vooraf pennen en een notitieblokje op tafel bij de zitplaats van de cursist.
Alleen cursisten die aangemeld zijn mogen deelnemen, laat de presentielijst rondgaan en
aftekenen.
Geef vooraf de veiligheidsinstructies (gedrags- en hygiëneregels).
Laat zoveel mogelijk deuren openstaan, zodat cursisten die niet hoeven te openen.
Koffie- en theekannen met weggooibekers staan in de leslokalen.
Uitschenken door 1 persoon die handschoenen draagt, de kannen na gebruik desinfecteren,
houd dit bij op de hygiënelijst
Voorkom tijdens de koffie- en middagpauzes dat er onnodig heen en weer wordt gelopen.

Hygiëne
•

Laat de deelnemers de handen desinfecteren bij
• binnenkomst en na afloop
• voor de start van elke praktijkoefening
• voor het eten en na het eten
• voor en na het toiletbezoek
• na het uittrekken van de handschoenen

•
•

Draag handschoenen bij het desinfecteren van de verschillende objecten, leermiddelen, etc.
De cursisten zijn verplicht handschoenen te dragen bij elk contactmoment met
lesmaterialen.
Reinig of desinfecteer tafels, stoelen en deurklinken voordat de training begint, noteer op
hygiënelijst.
Maak zaken waarmee cursisten in contact komen regelmatig schoon
(deurknoppen, trapleuning, lichtknopjes, prullenbakken etc.), houd dit bij op hygiënelijst.
Na gebruik door een cursist dienen alle leermiddelen door de instructeur te worden ontsmet
en daarna te worden voorzien van de sticker “schoon”
Wijs de deelnemers erop dat van hen verwacht wordt, voor en na gebruik van het toilet,
doortreknop, toiletzitting, kraan en evt. lichtknop te reinigen met de aanwezige
desinfectiemiddelen.
Deponeer gebruikte handschoenen en desinfectiedoekjes in de daarvoor bestemde
prullenbakken.

•
•
•
•
•

Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desinfectiezuil bij binnenkomst
desinfectiegel in het leslokaal, kantine, toilet
desinfectiedoekjes toilet en leslokaal
handschoenen
prullenbakken voor verzamelen handschoenen en desinfectie doekje
protocol cursisten
posters met veiligheidsvoorschriften
instructie gezondheidscheck
stickers “schoon”

Alleen samen krijgen we
corona onder controle!
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Bijlage 1 LMRA checklist

Covid19 LMRA-checklist
cursussen veiligopleiden.nl

Voordat je start met de training voer je een
Laatste Minuut Risico Analyse check uit.

Is er altijd 1,5 meter afstand tussen de
deelnemers?
Zijn de mensen in je omgeving gezond?
Ben je zelf gezond?
Ben je op de hoogte van het protocol?
Zijn er voldoende hygiëne maatregelen?
Zijn alle trainingsmiddelen gedesinfecteerd?
Worden de deelnemers geïnformeerd door
middel banner en poster?
Voldoet de locatie aan de voorgeschreven
veiligheidseisen?

Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Alleen samen krijgen we
corona onder controle!

Pas als je alle bovenstaande vragen met JA kan
beantwoorden mag je veilig starten met de training.
Bij twijfel overleg met Maarten Herlaar
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Bijlage 2 Gezondheidscheck

Alleen samen krijgen we
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Bijlage 3 Poster

Alleen samen krijgen we
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•

Informaticaweg 7

Postbus 11

info@veiligopleiden.nl

7007 CP Doetinchem

7000 AA Doetinchem

0314-750451
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