‘In de klas in coronatijd’

Veiligheidsprotocol voor cursisten (toerustingscursussen)
Heb je verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
verhoging of koorts? Of heeft één van je huisgenoten luchtwegklachten en/of koorts?



Blijf thuis!
Maak gebruik van de eventuele aangeboden hand-outs van de docent of videolessen op het
Studieportaal om de lesstof op die manier eigen te maken.

Heb je klachten en ben je getest op het coronavirus?




Is de uitslag negatief?
o Je bent weer welkom bij de lessen, onder voorwaarde dat de klachten afnemen en
niet veranderen (een testuitslag is altijd slechts een momentopname; als je andere
klachten ontwikkelt, is het opnieuw nodig om je af te melden en je te laten testen).
Is de uitslag positief?
o Volg dan de richtlijnen van de GGD en ga in thuisisolatie. Zodra de periode van
thuisisolatie over is en je weer gezond bent, kan je weer naar de lessen komen.

Check voor vertrek altijd het studieportaal vanwege de mogelijkheid dat een docent op
het laatste moment door (milde) klachten moet afzeggen.



Als een docent (mogelijk) het coronavirus heeft dan blijft hij/zij altijd thuis. Wanneer dit
mogelijk is, zullen de gemiste lessen worden ingehaald.
Het kan ook voorkomen dat cursisten bij wijze van alternatief gebruik moeten maken van de
video-colleges die worden aangeboden in het studieportaal.

Ontwikkel je tijdens de lesdag klachten?



Ga dan naar huis.
Maak gebruik van de eventuele aangeboden hand-outs van de docent of videolessen op het
Studieportaal om de lesstof op die manier te ontvangen.

Houd je aan de hygiëneregels






Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Maak gebruik van een handdesinfecterend middel als deze op de locatie aanwezig is.
Was meerdere keren per dag je handen goed voor ten minste 20 seconden.
Schud geen handen.
Hoesten/niezen in de elleboog.

Volg de richtlijnen van de locatiebeheerder

Maak gebruik van eventuele aanwezige looproutes en de aangepaste lesopstelling. En volg andere
aanwijzingen van de beheerder van de locatie op.

Zing niet met elkaar

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt er op de leslocatie niet gezongen.

Zorg voor vermelding op de presentielijst
Mede in verband met een mogelijk bronnen- en contactonderzoek van de GGD houden we een
presentielijst bij. Zorg ervoor dat je aanwezigheid hierop aangegeven staat.

Verantwoording: Het uitgangspunt van dit protocol zijn de richtlijnen van het RIVM en de Overheid. Daarnaast
is gebruik gemaakt van de protocollen die beschikbaar zijn voor het (basis)onderwijs. Met de tijd kunnen deze
richtlijnen veranderen en zal, zo nodig, dit protocol geüpdatet worden. Onvolkomenheden kunnen doorgegeven
worden aan de coördinator van de opleiding.

